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Apparatenprogramma

Aanbouwapparaten voor:

Aanwĳzingen en symbolen – korte toelichting

Toewĳzing van de 

symbolen

Kosten voor 

transport

Afwerking  

in detail

GraafmachineMinilader StapelaarTractor Driepunt

Transportkosten

Volumineuze

goederen

Pallet groter

dan 2,39 m

Euro pallet 

tot 2,39 m

Speciaal transport op aanvraagKleine pallet

Wiellader Telescooplader

Verwerkingen

Conische constructie

Bakken van Fliegl worden overwegend conisch geconstrueerd. Bĳ deze constructie zĳn de zĳdelen 
schuin gekanteld, waardoor het baklichaam naar onderen toe breder wordt. Het voordeel: Stortgoed 
kan daardoor beter weg en materiaalresten worden tot een minimum gereduceerd.

Zeer slĳtvaste slĳtstrip

Aanbouwapparaten met dit symbool zĳn uitgerust met een zeer slĳtvaste slĳtstrip (hardheid HB 500). 
Het garandeert minimale slĳtage bĳ alle toepassingen. 
De dikte van de slĳtstrip vindt u in het betreffende aanbouwapparaat.

Versterkingen aan het baklichaam

Om de onderbouw van het baklichaam nog robuuster en duurzamer te maken, zĳn onze bakken 
voorzien van verstevigingen in de vorm van stalen opzetstukken. Deze verstevigen de basisstructuur 
van de bakken en beschermen ze zo extra tegen slĳtage tĳdens extreem gebruik.

Thermische verzinking – Een bescherming voor de eeuwigheid

Door de thermische verzinking kan snelle corrosie worden voorkomen en de levensduur van het 
materiaal met wel 50 jaar worden verlengd! Bĳ het thermisch verzinken ontstaat een bĳzonder sterke 
verbinding tussen het zink en het staal. Zo wordt de component inclusief holle ruimtes en hoeken 
perfect bedekt met een extreem duurzame en sterke beschermlaag.

• Langdurige corrosiebescherming
• Hoge rentabiliteit
• Hoge mechanische belastbaarheid

• Perfecte bescherming rondom, ook in holle ruimtes  
en kanten

• Onderhoudsvrĳheid

Bĳv.: S Snoeizaag,aagaagagg,gagag,agga ooopsopsopssppspsopo ssppsp chcchchrohrohrohrohrohrocchch eefbaefbabaaarere re
Maniittou-opnaammmmeeeeememme

Bĳv.: Hoogwerkerrkkererkererbak,bak,bak,bak,abak,b sscschschchroefroefroefroefbarbareeba  
JCB Q-Fit-opnamnamee

Geschroefde opname

De geschroefde opname zorgt voor zeer grote flexibiliteit. Zo is het aanbouwen aan de meest 
uiteenlopende dragende voertuigen probleemloos mogelĳk!
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Hoogwerkerbaktype Hoog Maxi zwenkbaar
Hoog, instap 

midden
laag breed Light schroefbaar inklapbaar Achteraanbouw

Uitvoering verzinkt

Opname

Euronorm, 

mini-, wiel- of 

telescooplader

Euronorm, 

mini-, wiel- of 

telescooplader

Euronorm, 

mini-, wiel- of 

telescooplader

Euronorm, 

mini-, wiel- of 

telescooplader

Euronorm, 

mini-, wiel- of 

telescooplader

Euronorm, 

mini-, wiel- of 

telescooplader

Stapelaar Stapelaar Stapelaar Tractor

Hoogtewinst 1 meter 1,40 meter 1 meter 1 meter - - - - - 11,80 meter

Draagvermogen (kg) 250 250 250 250 250 250 120 120 120 150

Eigengewicht (kg) 220 240 380 220 170 240 100 120 85 220

Instap zĳkant zĳkant zĳkant midden zĳkant zĳkant midden zĳkant zĳkant midden

EG-voorgecertificeerd - - - -

Slipvaste bodem -

Incl. gereed- 

schapsopbergvak
- - - -

 

EG-voorgecertificeerd

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

typegoedkeuring worden onderworpen. 

Fliegl-hoogwerkerbakken 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, parallelle geleiding en aanvullende 

veiligheidssystemen. 

Bĳ de drager moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

» Stabiele opstelling

» Automatische parallelgeleiding

» Blokkering van de kiepfunctie

» Smoring van de hef- en daalsnelheid

» Leidingbreukbeveiligingen aan de hefcilinders

» Hefhoogte max. 10 m

» Noodneerlating bĳ hefhoogtes van meer dan 7,5 m

» Radiocontact bĳ hefhoogtes van meer dan 7,5 m (of bĳ slecht zicht)

De levering gebeurt gereed voor aanbouw op tractoren, stapelaars, telescoop-, wiel- of miniladers.

Onze volledig verzinkte hoogwerkerbakken bieden u talloze toepassingsmogelĳkheden:  

bĳv. bĳ montage-, reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan wanden en plafonds.

Overzicht van onze hoogwerkerbakken:



Hoogwerkerbak met verhoging (instap aan de zĳkant of het midden) .....8, 11

Hoogwerkerbak "Maxi" ..............................................................................9

Hoogwerkerbak "Zwenkbaar" ..................................................................10

Hoogwerkerbak "Laag" ............................................................................12

Hoogwerkerbak "Brede" uitvoering ..........................................................13 

Hefhoogwerkerbak aan de achterkant .......................................................14

Stapelaar "Universal" ..............................................................................15

Hoogwerkerbak "Light" ............................................................................15

Hoogwerkerbak "Schroefbaar" en "Klapbaar" .........................................16
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HOOGWERKERBAKKEN

Tot grote hoogten met maximale veiligheid

Hoogwerkerbak hoog



Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHHRT000005V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 240 kg St. 2.465,10  

Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000008V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 215 kg St. 1.866,70  

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000005V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg St. 1.915,10  

Hoogwerkerbak "Inclusief verhoging" met zijingang

Het klassieke hoogwerkerbakmodel met een extra hoogtewinst van één meter

Kenmerken: 

 » EG-voorgecertificeerd

 » Hoogtewinst van 1 meter

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader:  
ca. 6500 mm

 » Standaard met gereedschapsopbergvak  
(andere toebehoren zie pagina 14)

 » Zĳdelingse toegang

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
8

Hoogwerkerbakken
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Technische gegevens:

 » Standaard geleverd met  

Euronorm-opname

 » De hoogwerkerbak wordt voor 

uw mini-, wiel- of telescooplader 

uitgerust met een individuele 

geschroefde opname

AfbAfbAfbAfbA . m. mmmet etet t gesgesgeschroefoefoefoefoefoefoefefdedde dede dede dedede opnopnopnnp ameamemamemeeameme AfbAfbAAfAfAfAAf . zzzĳdeĳdeĳdelinlinlingsegsegseees ttototoooegaegangng AAfbAfbAfbfbbbfbbbAfbAfAfbAfAAffbfbfbfbbbbbAfbbbffffbbbAffbAfbffbbfbf .. aaaaaa. aaaaaaaaaaa. aaaaa.. aaa. aaanbanbananbanbbanba bbbbbbnba bbbouwouwoouououwouwwouwwwoouwouwouwoooouwwooou aaaaaaaaaaaaaaa n ddddddeeeee ssssseee taptaptaapapapppelaeelaelallee aeee aar ar aar araarrra metmetmetmetmm kkekeeeeeeeekk tttttttittittttt ngngngbgbbbbggbggbbeveeveevevv ilililigggginigingging ggg

Video bekĳken 

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000021V Met verhoging - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 220 kg St. 2.289,10  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHHRT000020V Met verhoging - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 260 kg St. 2.953,50  

Hoogwerkerbak "Maxi"

De professional in het hoogwerkerbakgamma biedt u een verhoging van 1,40 meter – om veilig en comfortabel te werken 

aan zeer hoge plaatsen

Kenmerken: 

 » EG-voorgecertificeerd

 » Hoogtewinst van 1,40 meter

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader:  
ca. 7000 mm

 » Standaard met gereedschapsopbergvak  
(andere toebehoren zie pagina 14)

 » Zĳdelingse toegang

Technische gegevens:

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, 

wiel- of telescooplader uitgerust met een 

individuele geschroefde opname

9*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000020V Met verhoging - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 240 kg St. 2.348,50  

AfbAfbbAfbA . m. et kukunnnstsstsststoftofof vvovoorzorzorzetretrek ek en n n besbessb ssschechehermrrmm ooooosso tterter || afzondddeeeeerleree ĳk vererkrĳk gbabaar!r!

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHHRT000009V zwenkbaar 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 400 kg St. 3.465,00  

Technische gegevens:

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, 

wiel- of telescooplader uitgerust met een 

individuele gelaste opname

 » Aan beide zĳden 90° zwenkbaar en in 4 

stappen telkens 45° zwenkbaar, in totaal 

180°

Hoogwerkerbak "Zwenkbaar"

Meer flexibiliteit, meer toepassingsmogelĳkheden, geen geblokkeerde straten of wegen: De hoogwerkerbak met 

zwenkfunctie voor een plaatsbesparende werkprocedure is uitstekend geschikt voor gemeenten.

Kenmerken: 

 » EG-voorgecertificeerd

 » Hoogtewinst van 1 meter

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader:  
ca. 6500 mm

 » Standaard met gereedschapsopbergvak  
(andere toebehoren zie pagina 14)

 » Zĳdelingse toegang

Zwenkpositie

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000009V zwenkbaar 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 380 kg St. 2.915,00  

PerPerPerPererPerPPPP fecfecfecfececfecf t gt gt gt gt geeeescscce chikhikihi t vt voooroorooroooror smsmmsmsmsmsmmsmmmsmmsmmallallalallallalalalllalalllala e de de de dd de dddeee dooorooroorooroorooroorooooooooo rgangaggaganangannnanggaananagagaananananngannnganagg gegegegengengenengegenegenngggeng ---- tottottto 90900090000°°°°°°°°°°°°°°

ddradradrdraraddddrdraddddradd aibaibaiaiba aaaraararrarr

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHHRT000006V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 230 kg St. 2.657,60  

Hoogwerkerbak inclusief verhoging met instap in het midden

Het klassieke hoogwerkerbakmodel met een extra hoogtewinst van één meter - eenvoudigere overgang bĳv. naar 

dakvlakken.

Kenmerken: 

 » EG-voorgecertificeerd

 » Hoogtewinst van 1 meter

 » Eenvoudige overgang op dakoppervlakken

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader:  
ca. 6500 mm

 » Standaard met gereedschapsopbergvak  
(andere toebehoren zie pagina 14)

 » Middentoegang

Technische gegevens:

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of 

telescooplader uitgerust met een individuele 

geschroefde opname

11*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000006V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg St. 2.107,60  

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Werkhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000023V met verhoging – 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg St. 2.048,20  



Algemene toebehoren tegen meerprĳs (voor hoogwerkerbak Hoog, Maxi, Zwenkbaar, Instap in het midden, en Laag)

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

ABHFLI000805 Kunststof opzetstuk (bĳ werkzaamheden met kettingzagen vereist) - gemonteerd Set  275,00   

ABHFLI900006 Gereedschapsopbergvak (incl. bĳ een bestelling van een nieuwe hoogwerkerbak) St.  115,50   

ABHFLI900007 Beschermrooster (nodig in gesloten ruimtes) St.  297,00   

ABHFLI900012 Meerprĳs zwenkwielen "heavy duty" Ø 200 mm met parkeerrem (2x parkeerrem en 2x zonder rem) Set  363,00   

ETZXXX101015 Mobilofoon (portofoon) - set van 2 stuks/Motorola T40 met lcd-display, kanaalzoekfunctie en ruisonderdrukking Set  69,85   

SBWXXX600058 Valbeschermingsset "Profi" met kabel en buidel – opvanggordel, opvangapparaat/max. toelaatbaar 125 kg Set  324,50   

ABHFLI900014 Meerprĳs buisbreukbeveiligingsset Set  154,00   

ABHFLI900500 Meerprĳs EG-typegoedkeuring conform RL2006/42/EG op bestelling

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHHRT000010V Zonder verhoging 1570 mm 1100 mm 920 mm 190 kg St. 2.043,80  

Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000001V zonder verhoging 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg St. 1.493,80  

Technische gegevens:

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, wiel- of 

telescooplader uitgerust met een individuele 

geschroefde opname

b l f 2 kMobilofoon, set van 2 stuks lb h fiValbeschermingsset "Profi"Zwenkwielf b dKunststof banden GereedschapsopbergvakGereedschapsopbergvak Beschermrooster
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Hoogwerkerbak "Laag" - zonder verhoging

Het perfecte hulpmiddel bĳ montage- en onderhoudswerkzaamheden.

Kenmerken: 

 » EG-voorgecertificeerd

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Standaard met gereedschapsopbergvak 

 » Zĳdelingse toegang

2

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro’s inclusief 19% btw. Fouten, technische wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000010V Zonder verhoging 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg St. 1.601,60  

AfbAfbAfbAfbAfbfbfb. m. m. m. m. mm. m. mmmet etet et eete kunkunkukununkununukunnunnk sstsstsstsstsstsstsstsstsstsss sststofftoftoftoftofttofto vovovovovovoorzorzorzorzorzetretrretretretreett ek kekekekekekek en enenenn een en besbesbbesbesbesbesbeschecchechhhhchhheccheeechchh rmrmrmrmmrmrmr oososososossooossoso terterterrterterterterter |||| afffafzfzafzfzafzafzondondondonon erlerlerllĳk ĳk ĳkkk verververkrĳkrĳkrĳrĳĳĳrĳĳgbaggbagbagbagbagbaggbgbaaag aaaaar!aar!ar!aaaaaaaa ZĳdZĳdZĳddZĳdZĳdZĳdĳdZĳdĳdelielielielieleele ngsngsngsssgsgse e te t ttttttte teee oegoegoegoeggggoegoegegoegoeegoeggoeggeoegggganangangngangangangaangangangangnganggangangggg
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs (voor hoogwerkerbak breed)
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

ABHFLI000807 Kunststof opzetstuk (bĳ werkzaamheden met kettingzagen vereist) - gemonteerd Set  286,00   

ABHFLI900006 Gereedschapsopbergvak 250 mm breed (incl. bĳ een bestelling van een nieuwe hoogwerkerbak) St.  115,50   

ABHFLI900013 Gereedschapsopbergvak 600 mm breed St.  132,00   

ABHFLI900010 Beschermrooster (nodig in gesloten ruimtes) St.  495,00   

ABHFLI900012 Meerprĳs zwenkwielen "heavy duty" Ø 200 mm met parkeerrem (2x parkeerrem en 2x zonder rem) Set  363,00   

ETZXXX101015 Mobilofoon (portofoon) - set van 2 stuks/Motorola T40 met lcd-display, kanaalzoekfunctie en ruisonderdrukking Set  69,85   

SBWXXX600058 Valbeschermingsset "Profi" met kabel en buidel – opvanggordel, opvangapparaat/max. toelaatbaar 125 kg Set  324,50   

ABHFLI900014 Meerprĳs buisbreukbeveiligingsset Set  154,00   

ABHFLI900500 Meerprĳs EG-typegoedkeuring conform RL2006/42/EG op bestelling

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHHRT000015V breed 2500 mm 1100 mm 920 mm 260 kg St. 3.224,10  

Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000017V breed 2500 mm 1100 mm 920 mm 240 kg St. 2.613,60  

Technische gegevens:

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » De hoogwerkerbak wordt voor uw mini-, 

wiel- of telescooplader uitgerust met een 

individuele geschroefde opname

b l f 2 kMobilofoon, set van 2 stuks lb h fiValbeschermingsset "Profi"Zwenkwielf b dKunststof banden GereedschapsopbergvakGereedschapsopbergvak Beschermrooster
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Hoogwerkerbak "Brede uitvoering"

Meer ruimte, meer plaats –  

de brede uitvoering van de hoogwerkerbak biedt een royale werkruimte voor intensievere eisen

Kenmerken: 

 » EG-voorgecertificeerd

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Standaard met gereedschapsopbergvak 

 » Zĳdelingse toegang
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*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro’s inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000015V breed 2500 mm 1100 mm 920 mm 240 kg St. 2.674,10  

ExtExtrara rarara grogrogrogrogrogrgr ot ottototot werwerwwerwwerwe kbekbekbekbkbeeereireireiire kkkk
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Technische gegevens:

 » Werkhoogte: max. ca. 11800 mm

 » Draagvermogen: max. 150 kg

 » Mechanische ondersteuning door steunspindel

 » Aandrĳving via de hydrauliek van de trekker 

Hefhoogwerkerbak voor montage op achterkant van de tractor

De hefhoogwerkerbak kan eenvoudig aan de tractor worden gemonteerd en wordt door de hydrauliek van de tractor 

aangedreven. 

Kenmerken: 

 » Driepuntsopname cat. II

 » Monteerbar voor elke tractor met een totaalgewicht van minimaal 

7000 kg
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* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding HE *€ netto

ABHFLI000022 Hefhoogwerkerbak aan de achterkant St. 41.555,80  

DeDeee heffhoohooo gwegweweweweegweweweeweewewegwerrkerrkekekerrrkrrkkrkerr rbarbrbrbarbb k aakk ak an aan de ddd achachachhhterterterttte kankannkannkant it itt t s gs gs s gs gesceese hikhikii t vt vooroorooroor veveveverscrscrschilhilhilhilh lenlenlenlenenlenddededede dondonddergergergronronrondendendenComComCCompacp te bak voor eenvoudig werken in elke situatiee

Het inklappen vvvananaannn de dde de dee hoohoohoohoohoooohooh gwegwegwegwerkerkerkekerkerkek brbarbarbak sk sk sspaapaapaaartrt rt rt ruiruiruimtetm ete

Video bekĳken 
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baumustergeprüft nach
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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. 

Technische gegevens:

 » Hefhoogte: ca. 2000 mm

 » Totale hoogte uitgeschoven: max. 5200 mm

 » Totale hoogte ingeschoven: max. 3200 mm

 » Draagvermogen: max. 800 kg

 » Universeel bruikbaar, ook voor balenapparaten

 » EG-voorgecertificeerd voor omlaag. Hoog, midden 
en laag

 » Hoogwerkerbak alleen monteerbaar in combinatie 
met een schroefbare opname

 » 1x dubbelwerkende koppeling vereist

InffInformormmmmrmmmmormmormaatiiaaaatiiaatiaatiaatie ooe oe oe ververv opoppstestes llingsngsveiveiiliglighehheeiiheeeieieidddddd
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Hoogwerkerbak "Light"

Het instapmodel voor de praktische en snelle 

inzet aan de stapelaar – eenvoudig en effectief! 

Technische gegevens:

 » Standaard met vorkhefopeningen

Kenmerken: 

 » Gelaste constructie

 » Roosterverhoging wegklapbaar

 » Draagvermogen: ca. 120 kg

 » Antislip-ribbelplaat op de bodem

15*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding Hefkracht ca. HE *€ netto

FHLFLI100100 Stapelaar Universal 800 kg St. 3.131,70  

Voor aanbouw aan de palletvork
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000011V verzinkt 720 mm 1100 mm 1120 mm 100 kg St. 1.012,00  

Video bekĳken 

Kenmerken: 

 » Alle Euronorm-apparaten kunnen worden 
gekoppeld met de snelwisselopname aan de 
apparaatkant

 » Optimaal zwaartepunt door bevestiging dicht op 
de tractor

Richtlinie 2006/42/EG 
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Hoogwerkerbak "schroefbaar"

Eenvoudig zelf samen te bouwen:  

De handzame hoogwerkerbakversie als 

schroefbaar bouwpakket voor gebruik aan de 

stapelaar – ideaal voor werkzaamheden in uw 

bedrĳf.

Kenmerken: 

 » Levering vindt plaats als bouwpakket met 

montagehandleiding, schroefmontage

 » Beschermrooster naar onderen verstelbaar

 » Draagvermogen: ca. 120 kg

 » Zĳdelingse toegang

 » Antislip-ribbelplaat op de bodem

Technische gegevens:

 » Standaard met vorkhefopeningen

Hoogwerkerbak "Klapbaar"

Plaatsbesparend en eenvoudig op te bergen:  

De klapbare hoogwerkerbak blinkt uit door een 

snelle inzetbaarheid aan de stapelaar, valt echter 

in opgeborgen staat nauwelĳks op. Het beste 

model voor liefhebbers van orde!

Technische gegevens: 

 » Standaard met vorkhefopeningen

Kenmerken: 

 » Antisliprooster op de vloer  

 » Palletvork-openingen met afglĳbeveiliging 

 » Draagvermogen: ca. 120 kg

 » Zĳdelingse toegang

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan de palletvork
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000013V verzinkt 1125 mm 1100 mm 740 mm 120 kg St. 999,90  

Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABHFLI000000 verzinkt 1115 mm 1040 mm 920 mm 85 kg St. 722,70  
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Voor aanbouw op driepunt en driepuntsophanging 
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. HE *€ netto

KEHECO240000 Veegmachine "Economy" 2300 mm 360 kg St. 3.312,10  

Veegmachine "Economy" - 2300 mm

De veegmachine in haar eenvoudigste vorm —  

de Economy biedt het bekende veegcomfort en blinkt uit door de praktische eenvoud.

Kenmerken: 

 » Robuuste inwendige hydromotor,  

beste bescherming tegen beschadiging  

en vegen tot stoeprand mogelĳk

 » Veegmachine traploos verstelbaar t.o.v. 

vuilopvangbak - voor optimale grondaanpassing

 » Standaarduitrusting: 

incl. hydr. vuilopvangbak, driepuntsbok, 

veegbezem van kunststof

MMececcMM hhhanhananiscchehe he zweweenkbnkbkn okokkkk

TraTraplop ze vegveve erversrstellingggg

AchAcAchterterter- en ffronronrontaatat nbon uw w mogmogelĳelĳkk
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* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Veegwalsdiameter: 500 mm

 » Twee verstelbare steunwielen voor zware lasten  

(Ø 250 mm)

 » Mechanisch links en rechts)

 » Oliestroom: 30 tot 60 l/min.

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

 » Inclusief hydraulische vuilopvangbak

Staatatabibiebibiebiebiebbieiebiebieieb llle lle zwezwenknkwnkwnkwnk i llielieliellenenenenn Ø 2Ø 2ØØ 2Ø 2Ø 22Ø 2Ø 2Ø 2Ø 22250 50 00505000055050500 mmmmmm



Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

KEHKOM155800 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor driepuntsophanging, opname cat. Gemeentelĳk, mechanisch zwenkbaar St.  525,60   

KEHKOM135800 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor driepuntsophanging, opname cat. 0, mechanisch zwenkbaar St. 512,40

KEHKOM000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor driepuntsophanging, opname cat. I, mechanisch zwenkbaar St. 512,40

KEHFLI000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor driepuntsophanging, opname cat. II, mechanisch zwenkbaar St. 459,60

KEHFLI000070 Zwenkbok hydraulisch incl. bedieningspaneel St. 1.051,20

KEHFLI000100 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd St. 1.170,00

KEHFLI000105 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd St. 1.170,00

KEHFLI000110 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd St. 1.208,40

KEHFLI000115 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd St. 1.208,40

KEHFLI000120 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd St. 1.300,80

KEHFLI000125 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St. 1.300,80

KEHFLI000130 Sproei-inrichting voor zĳ- resp. onkruidbezem (alleen mogelĳk in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 120 l) St. 828,00

KEHFLI000150 Steunwiel voor (Ø 250 mm), bĳ opname met pendelstabilisator vereist St. 328,80

KEHFLI900090 Led-breedtelichten 12 V/24 V, gemonteerd Set  231,00   

Voor aanbouw op driepunt en driepuntsophanging 
Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEHKOM135000 Veegmachine "Gemeentelĳk" 1350 mm St. 3.087,60

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHKOM135811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 76 l St. 748,80   

KEHFLI900556 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  198,00   

KEHKOM135806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.036,40

KEHKOM135810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof/staal: 2,7 mm/0,7 mm) St.  387,60   

KEHFLI135825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St.  236,40   

KEHKOM155000 Veegmachine "Gemeentelĳk" 1550 mm St. 3.153,60

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHKOM155811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 87 l St.  788,40   

KEHFLI900558 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  253,00   

KEHKOM155806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.102,40

KEHFLI155810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof/staal: 2,7 mm/0,7 mm) St.  446,40   

KEHFLI155825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St.  262,80   

Technische gegevens:

 » Veegwalsdiameter: 500 mm 

 » Standaard uitgerust met 2 stabiele 

zwenkwielen (van elk Ø 250 mm)

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

 » Mechanisch zwenkbaar  

(30° naar links en rechts)

 » Oliestroom: 30 tot 60 l/min.

Kenmerken: 

 » Robuuste inwendige hydromotor, 

beste bescherming tegen 

beschadiging en vegen tot 

stoeprand mogelĳk

 » Robuuste machinebehuizing

 » Opnamebok in de hoogte flexibel 

instelbaar, daardoor passend voor 

diverse tractortypes

TraTraTraTraTraTrraaaTrTraTr ploploploplopploplopplp ozezezezeezezeze vegvegvegvegvegvvegv erververvverververververve ersersersersersrsrseee tetelteltelteltellinlinlinlinlinlinl ggg mg mg mmmmg met et etttet t stestesstestesteeunsunsunsunssuu pinpinpinpini dedeldeld
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19*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Veegmachine "Gemeentelijk"

Door het lage eigengewicht is deze 

veegmachine uitstekend geschikt voor kleine en 

gemeentelĳke tractoren.

Breedte A B

1,35 1.820 1.530

1,55 2.020 1.730
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Veegmachine type 500
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEHFLI135000 Veegmachine KEH 135 – "type 500" 1350 mm St. 2.830,30  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI135811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 76 l St. 686,40  

KEHFLI900556 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  198,00   

KEHFLI135806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 1.866,70  

KEHFLI135810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 355,30  

KEHFLI135825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 216,70  

Technische gegevens:

 » Veegbezem (Ø 600 mm) uit één segment en duurzame kunststofborstels

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

- de hoogte van de stuurwielen hoeft slechts eenmaal ingesteld te worden

 » Mechanisch zwenkbaar in drie stappen (30° naar links en rechts)

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

 » Oliestroom: 30 tot 60 l/min.

Veegmachine "type 500"

Onze compact gebouwde allrounder met is de perfecte helper voor het reinigen van uw terrein,  

stal en sterk verontreinigde straten!

KEHKEHEHKEHEHK tytytytype pe 500 met ddrierierierieeepunpupunpunpunpuntsotstsotsostsoosopnapnapnapnapnapnapnapname,me,me,me,emme,me,me,, hyhyhyhyhyhyhyhyydrdradrdradradddradr uliulischschsche ve ve ve vvuuiluiluuilopvopvangangbakbak, z, ĳbeĳbezemzemmm enne stteuneu wiewieewiel vl vvvoooroo

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Video bekĳken 

Kenmerken: 

 » Robuuste inwendige hydromotor, beste bescherming tegen 

beschadiging en vegen tot stoeprand mogelĳk

 » Robuuste machinebehuizing

 » Standaard geleverd met vrĳe veegmodus:  

Vegen met geopende vuilopvangbak mogelĳk

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere veegresultaten

 » Bezem kan compleet worden verbruikt 

Breedte in m A in mm B in mm

1,35 1.820 1.430

1,55 2.020 1.730

1,85 2.320 2.030

2,10 2.520 2.280

2,30 2.720 2.480

2,65 3.070 2.830



Veegmachine type 500
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEHFLI155000 Veegmachine KEH 155 – "type 500" 1550 mm St. 2.890,80  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI15811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 87 l St.  660,00   

KEHFLI900558 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  253,00   

KEHFLI155806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 1.927,20  

KEHFLI155810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 409,20  

KEHFLI155825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 240,90  

KEHFLI185000 Veegmachine KEH 185 – "type 500" 1850 mm St. 2.951,30  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI185811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 104 l St. 746,90  

KEHFLI900560 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  264,00   

KEHFLI185806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 1.987,70  

KEHFLI185810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 445,50  

KEHFLI185825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 313,50  

KEHFLI210000 Veegmachine KEH 210 – "type 500" 2100 mm St. 3.011,80  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI210811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 120 l St. 771,10  

KEHFLI900566 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  275,00   

KEHFLI210806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.048,20  

KEHFLI810210 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 542,30  

KEHFLI825210 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 337,70  

KEHFLI230000 Veegmachine KEH 230 – "type 500" 2300 mm St. 3.071,20  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI230811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 130 l St. 795,30  

KEHFLI900562 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  286,00   

KEHFLI230806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.107,60  

KEHFLI230810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 542,30  

KEHFLI230825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 349,80  

KEHFLI265000 Veegmachine KEH 265 – "type 500" 2650 mm St. 3.372,60  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI265811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 140 l St. 819,50  

KEHFLI900568 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  297,00   

KEHFLI265806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.168,10  

KEHFLI810265 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 578,60  

KEHFLI825265 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 361,90  

KEHFLI280000 Veegmachine KEH 280 – "type 500" 2800 mm St. 3.493,60  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI280811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 158 l St. 915,20  

KEHFLI900564 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  308,00   

KEHFLI280806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.228,60  

KEHFLI280810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 590,70  

KEHFLI280825 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 372,90  

KEHFLI280815 Frontversteviging voor veegmachine 2800 mm St. 421,30  

Algemene toebehoren voor veegmachine "Type 500" en "Type 600" tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

KEHFLI000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor driepuntsophanging, opname cat. II, mechanisch zwenkbaar St. 421,30  

KEHFLI000050 Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar St. 807,40  

KEHFLI000060 Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar St. 1.060,40  

KEHFLI000065 Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep) St. 1.180,30  

KEHFLI000070 Zwenkbok hydraulisch incl. bedieningspaneel St. 963,60  

KEHFLI000100 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd St. 1.072,50  

KEHFLI000105 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd St. 1.072,50  

KEHFLI000110 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd St. 1.107,70  

KEHFLI000115 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd St. 1.107,70  

KEHFLI000120 Onkruidzĳveger vlak staaldraad (Ø 600 mm), links gemonteerd St. 1.192,40  

KEHFLI000125 Onkruidzĳveger vlak staaldraad (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St. 1.192,40  

KEHFLI000145 Onkruidzĳveger staalkabelkop (Ø 600 mm), links gemonteerd St. 1.192,40  

KEHFLI000140 Onkruidzĳveger staalkabelkop (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St.  1.089,00   

KEHFLI000130 Sproei-inrichting voor zĳ- resp. onkruidbezem (alleen mogelĳk in combinatie met sproei-inrichting met een tank van 120 l) St. 759,00  

KEHFLI000150 Steunwiel voor (Ø 250 mm), bĳ opname met pendelstabilisator vereist St. 301,40  

KEHFLI000155 Steunwiel voor - zware uitvoering Ø 300 mm bĳ opname met pendelstabilisator vereist St. 506,00  

KEHFLI000160 Steunwielset, zware uitvoering, Ø 300 mm (2 st.) voor veegmachinebehuizing Set 674,30  

KEHFLI900090 Led-breedtelichten 12 V/24 V, gemonteerd Set  253,00   

21*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Onkkruidbezem staalkabelkop (Ø 600 mm)
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Zwenkbok hydraulisch

MecMechanisch klapbare zĳbeĳbezemm ØØØØØ ØØ ØØØ ØØØ 60060060060000600606 mmmmmmmmmm

Veeegborstel,, gemenengdegddd sasamenmenstest lliling ng g uituititi kukunstnststostof f 

en n staall

Onkruidb mm)ezem vlak staaldraad (Ø 600 mm

SprSSp oeioe -in-iniinricricricri htihtihtingng

Algemene toebehoren voor KEH 500 en 600

HHyHydHydHydHHHydrauuraulislisischch stustuurburbbrbbbbblollololokloklo

Door een spil is de veegbezem traploos verstelbaar en

tot de uiterste slĳtgrens te gebruiken.
Zwenkbok mechanisch (30°° nnnnnannn ar links en ennn recerecrechhthts)

De bijzonderheden van onze veegmachine 

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Stapelaaraanbouw met pendelstabilisator

Wiel voor zware last met superelastische massieve rub-

berbanden (Ø 300 mm), breedte: 105 mm, kogelgela-

gerd, slĳtvast loopvlak, gelaste rol van gelast staal voor 

zware lasten, zware draaikransuitvoering, spil verstelbaar
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Veegmachine type 600
Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEHFLI000185 Veegmachine KEH 185 – type 600 - industrieel 1850 mm St. 3.674,00  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI185811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 104 l St. 746,90  

KEHFLI900560 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  264,00   

KEHFLI185806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 1.987,70  

KEHFLI810185 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 481,80  

KEHFLI825185 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 313,50  

KEHFLI000210 Veegmachine KEH 210 – type 600 – industrieel 2100 mm St. 3.734,50  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI210811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 120 l St. 771,10  

KEHFLI900566 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  275,00   

KEHFLI210806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.048,20  

KEHFLI810210 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 542,30  

KEHFLI825210 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 337,70  

KEHFLI000230 Veegmachine KEH 230 – type 600 - industrieel 2300 mm St. 3.793,90  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI230811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 130 l St. 795,30  

KEHFLI900562 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  286,00   

KEHFLI230806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.107,60  

KEHFLI810230 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 566,50  

KEHFLI825230 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 349,80  

KEHFLI000265 Veegmachine KEH 265 – type 600 – industrieel 2650 mm St. 4.095,30  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI265811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 140 l St. 819,50  

KEHFLI900568 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  297,00   

KEHFLI265806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.168,10  

KEHFLI810265 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 578,60  

KEHFLI825265 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 361,90  

KEHFLI000280 Veegmachine KEH 280 – type 600 - industrieel 2800 mm St. 4.155,80  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHFLI280811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 158 l St. 915,20  

KEHFLI900564 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  308,00   

KEHFLI280806 Sproei-inrichting met 120l-tank St. 2.228,60  

KEHFLI810280 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 2,7 mm/staal: 0,7 mm) St. 590,70  

KEHFLI825280 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 372,90  

KEHFLI280815 Frontversteviging voor veegmachine 2800 mm St. 421,30  

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 159, 160

Technische gegevens:

 » Veegbezem (Ø 600 mm) uit één segment en duurzame kunststofborstels

 » Mechanisch zwenkbaar (30° naar links en rechts)

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

heavy duty wielen zelf zĳn voor extreme omstandigheden geschikt 

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

 » Standaarduitrusting: van kunststof

Veegmachine "Type 600" - 

industrieel

De veegmachine "Type 600" is uw 

daadkrachtige partner voor gebruik op sterk 

verontreinigde oppervlakken. De wielen 

voor zware lasten zorgen voor een optimale 

geleiding, zelfs op oneffen terrein.

Kenmerken: 

 » Robuuste inwendige hydromotor, beste 

bescherming tegen beschadiging en vegen tot 

stoeprand mogelĳk

 » Robuuste machinebehuizing

 » Standaard geleverd met vrĳe veegmodus: vegen 

met geopende vuilopvangbak

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere 

veegresultaten

23*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Veegmachine "Profi"

De professionele veegmachine is uw sterke partner voor het reinigen van grote oppervlakken zoals bouwplaatsen, 

recyclingbedrĳven of biogasinstallaties. Deze veegmachine beschikt over robuuste en duurzame 700mm-ringbezems 

en een vuilopvangbak met een groot volume. De sterke constructie beschermt de professionele veegmachine tegen 

overbelasting en garandeert een optimale bodemgeleiding.

Kenmerken: 

 » Ideaal geschikt voor bĳzonder zware toepassingen

 » Extra robuuste machinebehuizing

 » robuuste inwendige hydromotor, beste bescherming tegen beschadiging en vegen tot stoeprand mogelĳk. Door de geïntegreerde 

constructie is een beschadiging van de hydromotor uitgesloten

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere veegresultaten

 » Veegbezem van kunststof

 » Standaard geleverd met vrĳeveegmodus - daardoor langere levensduur van de betreffende veegborstel

 » Met hydraulische zwenkbok, bediening via het bedieningspaneel

L2

L1

A

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Breedte in mm A in mm L1 in mm L2 in mm

1.850 2.190 2.070 1.920

2.300 2.640 2.520 2.370

2.800 3.000 2.920 2.770



Veegmachine "Profi"
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEHPRF185000 Veegmachine "Profi" 1850 mm St. 5.601,20  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRF185811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 420 l St. 1.866,70  

KEHFLI900560 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  264,00   

KEHPRF185806 Sproei-inrichting met 300l-tank St. 2.649,90  

KEHPRF185820 Veegborstel Ø 700 mm, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 566,50  

KEHPRF230000 Veegmachine "Profi"  2300 mm St. 6.022,50  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRF230811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 520 l St. 2.107,60  

KEHFLI900562 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  275,00   

KEHPRF230806 Sproei-inrichting met 300l-tank St. 2.770,90  

KEHPRF230820 Veegborstel Ø 700 mm, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 662,20  

KEHPRF280000 Veegmachine "Profi" 2800 mm St. 6.504,30  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRF280811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 620 l St. 2.348,50  

KEHFLI900564 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak St.  286,00   

KEHPRF280806 Sproei-inrichting met 300l-tank St. 2.890,80  

KEHPRF280820 Veegborstel Ø 700 mm, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 710,60  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

KEHPRF000010 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname driepuntsophanging, mechanisch zwenkbaar St. 506,00  

KEHPRF000015 Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar St. 831,60  

KEHPRF000020 Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar St. 1.072,50  

KEHPRF000025 Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar (incl. drukvolgordeklep) St. 1.192,40  

KEHPRF000085 Steunwiel voor vereist bĳ veegmachines (zonder hydr. vuilopvangbak) St.  880,00   

KEHPRF000055 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd St. 1.072,50  

KEHPRF000050 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd St. 1.072,50  

KEHPRF000065 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd St. 1.107,70  

KEHPRF000060 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd St. 1.107,70  

KEHPRF000075 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd St. 1.192,40  

KEHPRF000070 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St. 1.192,40  

KEHPRF000067 Onkruidzĳveger staalkabelkop (Ø 600 mm), links gemonteerd St.  1.089,00   

KEHPRF000068 Onkruidzĳveger staalkabelkop (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St.  1.089,00   

KEHFLI000130 Sproei-inrichting voor zĳ- resp. onkruidbezem (alleen mogelĳk in combinatie met een sproei-inrichting) St. 759,00  

KEHFLI900090 Led-breedtelichten 12 V/24 V, gemonteerd Set  253,00   

Technische gegevens:

 » Veger (Ø 700 mm), als afzonderlĳk segment van bestendige 

kunststofborstels voor een schoon veegresultaat

 » Standaard met 3 heavy duty wielen (elk Ø 300 mm), 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 300l-tank

 » Oliestroom 65 tot 100 liter
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25*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Veegmachine "PowerPro"
Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. Opname HE *€ netto

KEHPRO120010 Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof 1200 mm 280 kg Euronorm St. 3.011,80  

KEHHRT120010 Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof 1200 mm 330 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 3.561,80  

KEHPRO900012 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 1200 mm 105 kg St. 2.530,00  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO000030 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.686,30  

KEHPRO000040 Sproei-inrichting met 85l-tank St.  2.035,00   

KEHPRO000010 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 204,60  

KEHPRO001250 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 397,10  

KEHPRO150010 Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof 1500 mm 310 kg Euronorm St. 3.131,70  

KEHHRT150010 Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof 1500 mm 360 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 3.681,70  

KEHPRO900115 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 1500 mm 125 kg St. 2.589,40  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO001530 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.746,80  

KEHPRO001540 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.289,10  

KEHPRO001510 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 240,90  

KEHPRO001550 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 409,20  

KEHPRO180010 Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof 1800 mm 340 kg Euronorm St. 3.312,10  

KEHHRT180010 Veegmachine "PowerPro", met veegborstels van kunststof 1800 mm 390 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 3.862,10  

KEHPRO900118 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 1800 mm 145 kg St. 2.649,90  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO001830 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.807,30  

KEHPRO001840 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.348,50  

KEHPRO001810 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 289,30  

KEHPRO001850 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 445,50  

Veegmachine "PowerPro"

De PowerPro blinkt uit door een groot volume. De exact passende montage aan een bak voor zwaar materiaal garandeert 

een nog groter vuilopvangvolume. Bovendien zorgt de slĳtvaste slĳtstrip ervoor dat de zand en inkuilresten goed en 

betrouwbaar worden losgemaakt.
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Technische gegevens:

 » Veegbezem met robuuste kunststofborstels (Ø 500 mm)

 » Twee stelspillen zorgen voor een optimale grondveegverbinding

 » Met robuuste inwendige hydromotor — optimale bescherming tegen 

beschadigingen, maakt vegen in de buurt van randen mogelĳk

VooVooVoor ar aaanbanba ouwouwwo aaaan mmmn miniiniininini-,, wiewiel- l- of of f teltelte escesce oopoopooppladadladadererer

Kenmerken: 

 » Eenvoudig te legen

 » Grote hoeveelheden kunnen worden opgenomen

 » Ook bĳ de hardnekkigste verontreiniging maar 

één veegprocedure nodig

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

KEHPRO000025 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd St. 1.156,10  

KEHPRO000020 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd St. 1.156,10  

KEHPRO000050 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd St. 1.180,30  

KEHPRO000045 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd St. 1.180,30  

KEHPRO000060 Onkruidzĳveger vlak staaldraad (Ø 600 mm), links gemonteerd St. 1.301,30  

KEHPRO000055 Onkruidzĳveger vlak staaldraad (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St. 1.301,30  

KEHPRO000075 Onkruidzĳveger staalkabelkop (Ø 600 mm), links gemonteerd St. 1.301,30  

KEHPRO000070 Onkruidzĳveger staalkabelkop (Ø 600 mm), rechts gemonteerd St. 1.301,30  

KEHFLI000130 Sproei-inrichting voor zĳ- resp. onkruidbezem St. 759,00  

KEHPRO000035 Meerprĳs hydr. hefinrichting - 2 dubbelwerkende koppelingen nodig St. 744,70  

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 157, 158
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materiaal

Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. Opname HE *€ netto

KEHPRO200010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2000 mm 370 kg Euronorm St. 3.408,90  

KEHHRT200010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2000 mm 420 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 3.958,90  

KEHPRO900120 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 2000 mm 160 kg St. 2.674,10  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO002030 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.807,30  

KEHPRO002040 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.409,00  

KEHPRO002010 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 301,40  

KEHPRO002050 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 457,60  

KEHPRO220010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2200 mm 400 kg Euronorm St. 3.540,90  

KEHHRT220010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2200 mm 450 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 4.090,90  

KEHPRO900122 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 2200 mm 175 kg St. 2.710,40  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO002230 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.866,70  

KEHPRO002240 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.481,60  

KEHPRO002210 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 313,50  

KEHPRO002250 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 469,70  

KEHPRO240010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2400 mm 450 kg Euronorm St. 3.613,50  

KEHHRT240010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2400 mm 500 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 4.163,50  

KEHPRO900124 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 2400 mm 190 kg St. 2.734,60  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO002430 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.927,20  

KEHPRO002440 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.541,00  

KEHPRO002410 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 325,60  

KEHPRO002450 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 481,80  

KEHPRO260010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2600 mm 500 kg Euronorm St. 3.661,90  

KEHHRT260010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2600 mm 550 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 4.211,90  

KEHPRO900126 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 2600 mm 205 kg St. 2.794,00  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO002630 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 1.987,70  

KEHPRO002640 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.601,50  

KEHPRO002610 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 337,70  

KEHPRO002650 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 493,90  

KEHPRO280010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2800 mm 550 kg Euronorm St. 4.275,70  

KEHHRT280010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2800 mm 600 kg Mini-, wiel- of telescooplader St. 4.825,70  

KEHPRO900128 Veegmachine met veegborstel van kunststof (zonder bak) 2800 mm 220 kg St. 2.854,50  

Toebehoren tegen meerprĳs:

KEHPRO002830 Gesloten behuizing mechanisch (meerprĳs hydr. KEHPRO000035) hefinrichting (niet compatibel met zĳbezem) St. 2.048,20  

KEHPRO002840 Sproei-inrichting met 85l-tank St. 2.662,00  

KEHPRO002810 Veegborstel (versterkt) voor grof vuil, ook geschikt voor veehouderĳ St. 349,80  

KEHPRO002850 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal (borsteldikte kunststof 3,0 mm/staal: 0,7 mm) St. 565,20

27*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Veegbezem "Löwe"
"Eenvoudig schoon  – voor "elk gebruik"  
– vegen en schuiven in één arbeidsstap!

Een apparaat met veel 

toepassingsmogelĳkheden. Met onze nieuwe 

veegbezem "Löwe" kunt u vegen, schuiven en 

dit zelfs tegelĳkertĳd! In luttele minuten is de 

vuurverzinkte veegbezem gebruiksklaar omdat 

geen hydraulische aansluitingen vereist zĳn. 

Door de 8 high performance borstels spaart 

u bovendien 3/4 van de tĳd ten opzichte van 

roterende aanbouwmachines. Onze sterke 

borstels garanderen de beste veegprestaties en 

een lange levensduur. De brede steunen van 

de veegbezem verbeteren de geleiding over de 

ondergrond. Met de Fliegl-veegbezem "Löwe" 

kunt u uw werkplek in korte tĳd vegen en 

reinigen. In de winter kunt u met het schuifblad 

de sneeuw wegschuiven en gelĳktĳdig de 

sneeuwresten daarachter goed wegvegen. 

8 bezemrĳen met sterke kunststoffen veegborstel (als 

optie uitbreidbaar met 4 bezemrĳen)

Glĳ-ĳzer voor de hoogteverstelling van de 

bezemrĳen (polyurethaan)

Volledig verzinkte uitvoering voor optimale 

roestbescherming

Individueel configureerbaar met optionele 

toebehoren (afb. met egaliseerblad)

Gladde oppervlakken om de bezem efficiënt en grondig 

te reinigen

Bakopname (als optie 

leverbaar)

Euronorm- en stapelaaropname

Veegbezem standaard:

Veegbezem met toebehoren:

Kenmerken:

 » Veegborstel met 8 bezemrĳen van kunststof, als optie  

met 4 extra bezemrĳen

 » Geen hydr. of mechanische aandrĳvingen nodig

 » Optimale roestbescherming door volledige verzinking

 » Zonder stofontwikkeling samenvegen

 » Onderhoudsvrĳ

 » Zeer robuust draagframe met standaard  

gecombineerde Euro- en vorktandenopname 

(binnenmaten vorkhefopeningen: 195 x 80 mm)

 » Gladde oppervlakken om de bezem eenvoudig en  

snel te reinigen

 » Beste veegprestaties ook op ongelĳke oppervlakken

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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OpnaOpname vme oor bak

OpnaOpnaOpnaOpnapnaOpn mme vme vme vme vme voor ooooo wielwielwiel- of telte escoocooooooplaoplaoplaoplaoplooopladerderder

Opnamemogelĳkheden:

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEBFLI000202 Laadschopopname voor laadschoppen van verschillende fabrikanten St. 843,70  

KEBFLI000206 Balenklemopname St. 1.024,10  

KEBFLI000200 Wiel- of telescoopladeropname St. 843,70  

KEBFLI000210 Bakopname St. 602,80  

KEBFLI000205 Grĳpbakopname St. 722,70  

KEBFLI000241 Kiepbak star, met pendellager 2000 mm St.  1.430,00   

KEBFLI000242 Kiepbak star, met pendellager 2500 mm St.  1.540,00   

KEBFLI000243 Kiepbak star, met pendellager 3000 mm St.  1.650,00   

KEBFLI000207 Hydraulische bediening voor kiepbak star, met pendellager St.  385,00   

KEBFLI000266 Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slĳtstrip) 1500 mm St. 1.771,00  

KEBFLI000268 Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slĳtstrip) 2000 mm St. 1.878,80  

KEBFLI000276 Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slĳtstrip) 2500 mm St. 2.024,00  

KEBFLI000278 Egaliseerblad "Robust" (polyurethaan slĳtstrip) 3000 mm St. 2.119,70  

KEBFLI000264 Egaliseerblad "Robust" (slĳtstrip staal HB 450) 1500 mm St. 1.854,60  

KEBFLI000284 Egaliseerblad "Robust" (slĳtstrip staal HB 450) 2000 mm St. 1.963,50  

KEBFLI000268 Egaliseerblad "Robust" (slĳtstrip staal HB 450) 2500 mm St. 1.878,80  

KEBFLI000288 Egaliseerblad "Robust" (slĳtstrip staal HB 450) 3000 mm St. 2.204,40  

KEBFLI000250 Meerprĳs voor 4 extra bezemrĳen 1500 mm Set 433,40  

KEBFLI000251 Meerprĳs voor 4 extra bezemrĳen 2000 mm Set 469,70  

KEBFLI000252 Meerprĳs voor 4 extra bezemrĳen 2500 mm Set 499,40  

KEBFLI000253 Meerprĳs voor 4 extra bezemrĳen 3000 mm Set 530,20  

KEBFLI000254 Meerprĳs voor 4 extra bezemrĳen 3500 mm Set 559,90  

KEBFLI000255 Meerprĳs voor 4 extra bezemrĳen 4000 mm Set 590,70  

KEBFLI000280 Instelhulpset Set 265,10  

KEBFLI000256 Meerprĳs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen 1500 mm St.  704,00   

KEBFLI000257 Meerprĳs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen 2000 mm St.  935,00   

KEBFLI000258 Meerprĳs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen 2500 mm St.  1.166,00   

KEBFLI000259 Meerprĳs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen 3000 mm St.  1.397,00   

KEBFLI000260 Meerprĳs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen 3500 mm St.  1.628,00   

KEBFLI000261 Meerprĳs staalborstels L = 270 mm/voor industriële toepassingen 4000 mm St.  1.859,00   

Voor aanbouw op Euronorm-opname en stapelaar

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

KEBFLI150005 Veegbezem met 8 bezemrĳen van kunststof 1500 mm St. 1.866,70  

KEBFLI200005 Veegbezem met 8 bezemrĳen van kunststof 2000 mm St. 2.048,20  

KEBFLI250005 Veegbezem met 8 bezemrĳen van kunststof 2500 mm St. 2.228,60  

KEBFLI300005 Veegbezem met 8 bezemrĳen van kunststof 3000 mm St. 2.469,50  

KEBFLI350005 Veegbezem met 8 bezemrĳen van kunststof 3500 mm St. 3.131,70  

KEBFLI400005 Veegbezem met 8 bezemrĳen van kunststof 4000 mm St. 3.975,40  

Veegbezem Löwe met egaliseerblad 

– verwĳdert zelf vastgereden 

verontreinigingen

Tuinafval, compost

Kuil

Aarde Zaagmeel, zand, fijn stortgoed

Vermalen boomschors Met hydr. vuilopvangbak

29*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Onkruidbezem "Turbo"

De hydraulisch aangedreven onkruidbezem 

verwĳdert moeiteloos en zonder chemicaliën  

elk onkruid. 

Technische gegevens:

 » Verstelmogelĳkheden in 3 stappen  

van 30° tot 90° 

naar links of rechts

 » Staalkabelschotel Ø 600 mm met kunststof 

ommanteling 

 » Oliecapaciteit vanaf 35 l

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname
Artikelnr. Beschrĳving Bezemdiameter Gewicht ca. HE *€ netto

KEBFLI000060 Onkruidbezem "Turbo" voor onkruidbestrijding 600 mm 350 kg St. 3.408,90  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving Bezemdiameter Gewicht ca. HE *€ netto

KEBFLI000032 Opschroefbare opnameplaat voor wiel- of telescooplader St. 927,30  

KEBFLI000105 Onkruidbezem, los/ter vervanging/plat staaldraad voor reiniging buiten 1000 mm 75 kg St.  847,00   
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* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Video bekĳken 

Kenmerken:

» Veeghoek mechanisch verstelbaar

» Standaard: Vuilbanger instelbaar
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De power voor de strenge winter

Sneeuwruimblad Mammut Duplex 



Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex"

Sneeuwruimen is een belangrĳke klus voor landbouwtractoren tĳdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert 

daarvoor sneeuwploegen voor middenbevestiging in vier breedtes: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m en 3,3 m - telkens met standaard 

driepuntsopname. Het sneeuwblad "Mammut" werkt zacht, dankzĳ zĳn extra robuuste polyurethaan slĳtstrip. 

Afb. verzinkt en extra ggelael kt voor optimale corrosiebescherming

Kenmerken: 

 » Afzonderlĳk zwenkbare vleugel

 » Optimale roestbescherming: Verzinkt en 

bovendien gelakt (dieporanje RAL 2011)

 » Innovatieve driepuntsbok met 

niveaucompensatie

 » Enorm robuuste slĳtstrip 

 » Rĳden zonder beschadigingen dankzĳ 

overbelastingsbeveiliging

Technische gegevens:

 » Standaard: verzinkt 

 » Optioneel: verzinkt en gelakt

 » Frontbelasting tot 6 t

 » Bladhoogte: 820/980 mm

 » Overbelastingsbeveiliging door 

verende kleppen

 » Zĳdelingse bodemaanpassing 

+/-5°

 » Neerzetsteun

 » Per vleugel 30° zwenkbaar

 » Hydraulische schaarsturing

 » Randverlichting

 » Standaard met polyurethaan 

slĳtstrippen (200 x 40 mm)

 » Twee dubbelwerkende 

hydraulische cilinders

 » 1 dubbelwerkende koppeling 

vereist

Talloze toepassingen! 

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Wiel voor zware lasten met supsu erelastische massisiieveeveeveeve 

rubberbanden (Ø 306 mm), breedte: 105 mm, kogelge-

lagerd, slĳtvast loopvlak, gelaste rol van gelast staal voor 

zware lasten, zware draaikransuitvoering, spil verstelbaar

Met geïntegreerd omschakelventiel voor de afzonderlĳke aansturing van de cilinders.

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

Waaaarscrschuwhuwingingsvlsvlsvlsvlsvlsvlvls agag ag aaagg wiititwwiiitwiw //o//ororr/or//oor/oorr///ororor//or/ anjanjanjnjanjaanaanaaaanjannjjeeeee
Opnameadapter voor driepunts- en Euronorm-opname

of mini-, wiel- resp. telescoopladeropname

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding Werkbreedte Oppervlak Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI300005 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 2300 mm verzinkt 500 kg St. 4.577,10  

PSSFLI300000 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 2700 mm verzinkt 580 kg St. 4.878,50  

PSSFLI300010 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 3000 mm verzinkt 650 kg St. 5.119,40  

PSSFLI300115 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 3300 mm verzinkt 700 kg St. 5.601,20  

PSSFLI300090 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 2300 mm verzinkt, gelakt 500 kg St. 5.058,90  

PSSFLI300095 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 2700 mm verzinkt, gelakt 580 kg St. 5.360,30  

PSSFLI300100 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 3000 mm verzinkt, gelakt 650 kg St. 5.540,70  

PSSFLI300120 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Duplex" 3300 mm verzinkt, gelakt 700 kg St. 6.083,00  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

PSSFLI270300 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 500 2300 mm Set  737,00   

PSSFLI270302 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 500 2700 mm Set  770,00   

PSSFLI270304 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 500 3000 mm Set  792,00   

PSSFLI270308 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 500 3300 mm Set  847,00   

PSSFLI250801 Steunwielset (Ø 306 mm - blokprofiel) Set  968,00   

PSSFLI270210 Glĳ-ĳzer om onder het sneeuwruimblad te schroeven       Set  649,00   

PSSFLI900190 Rubberstrip 1350 mm x 200 mm x 50 mm Set  363,00   

PSSFLI900192 Rubberstrip 1500 mm x 200 mm x 50 mm Set  407,00   

PSSFLI900194 Rubberstrip 1650 mm x 200 mm x 50 mm Set  440,00   

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw Set  495,00   

PSSFLI200502 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw Set  495,00   

PSSFLI270320 Waarschuwingsvlag wit/oranje - polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st. Set  170,50   

PSSFLI200505 Stuurblok voor gelĳktĳdig zwenken van de beide vleugels, incl. bedieningspaneel St.  1.243,00   

PSSFLI200875 Opnameadapter voor gemeentelĳke sneeuwploeg maat 3 (DIN 76060) St. 1.866,70  

PSSFLI200876 Opnameadapter voor gemeentelĳke sneeuwploeg maat 5 (DIN 15432) St. 1.987,70  

PSSFLI200880 Hydraulische hoogteverstelling voor gemeentelĳke sneeuwploegadapter  St.  1.133,00   

 Overbelastingsbeveiliging door verende kleppen

 Neerzetsteun

 Hydraulische Schaarsturing

 Randverlichting

Werkbreedte met beide cilinders (uitgeschoven)

Mammut-type 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Werkbreedte A ca. 1900 mm 2250 mm 2510 mm 2770 mm

Werkbreedte met beide cilinders (ingetrokken)

Mammut-type 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Werkbreedte A ca. 2100 mm 2450 mm 2710 mm 2870 mm

AA

Voor aanbouw aan Euro-, mini-, wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

PSSFLI200525 Adapterplaat van driepunt op Euro-, mini-, wiel- of telescoopladeropname St.  627,00   

 Elektrische installatie 12 V met bedieningspaneel

 Standaard driepuntsopname

 Toegestane frontbelasting maximaal 6 ton

 Zĳdelingse bodemaanpassing: +/- 5°

 Met 2 dubbelwerkende cilinders

 1 dubbelwerkende koppeling vereist

  Standaard met polyurethaan strips  

(200 x 40 mm)

33*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

03

noEnoEEEnoEnoEnoonoEnnoE rmrmrmrmrmrmmrm bbrobrobobrobrobroboboorobuusuuususuusuusuussuusttetteetteette slĳsslĳsssslĳtstttstripipripripripriprippp uiuiuuiuuiu t pt pt lolyure hthaan

(20(20((2(20(( 0 x0 xxx0 xxx0 xxx 40404040444044404444040400 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm))))))

OveOO eO erberbebelasasastinnnngsgsbgsbbgsbgsbggg evveeeeeveeveveeveeeveeeveeeeeevveeveeveeveeevevvevveee ililiiliilii iliiliiililiiliilliiliggiiinnnngininng ninnninninggiinnnninginngingiginnnginninggggggg ggg dg dgg dddg dg ddgg ddg dg dg dg dddddggggg dggg dddg dggg ooroorooroorooroooroo vveveveveveeveveerenrereenrenrerrereenrerenrrenennnree dededededeededdeede

kleklekleppeppen zn zzorgorgorggenenene datdatdatdddatddddaaatattddattaaadatadaaaaaaa uuuu u u kukukunkununkkkkunkunnk nunkunkunnnkuunt rt rt ĳdeĳden zn zondonderer 

beschadigingen RRanRanRaRandgedgedgdgeegg leileileieie derdederdedeerssss

InnInnnInnovovavaaaovaovavvaaaavatietitietietiettietietietietieve vvve ve dridridririepuepue ntsntsntsnnttsbbbokb  - comomommmmpepepppenpenpenepennpepenpepppenpensseeseeeseeseeseertrtrrtrtrrtrt rt 

bbodbodbodbodbodemoemoemoemomooneffneffneffneffneffneffenhenhenhenenhenhedeedeedeedeedeedennnnnn



Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono"

Een hydraulisch zwenkbaar blad, optimaal voor perfect geruimde straten.

Sneeuwruimen is een belangrĳke klus voor landbouwtractoren tĳdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert 

daarvoor sneeuwploegen voor middenbevestiging in twee breedtes: 2,7 meter en 3,0 meter standaard steeds met 

driepuntsopname geleverd. Het sneeuwblad "Mammut Mono" werkt stil, dankzĳ de extra robuuste polyurethaan slĳtstrip. 

"Mammut Mono" verzinkt, bladhoogte: ca. 955 m5 mm "Mammut Mono" verzinkt en gelakt

Kenmerken: 

 » Uitstekende roestbescherming door een verzinkte  

en gelakte uitvoering (dieporanje RAL 2011)

Werkbreedte bĳ een cilinder (uitgeschoven)

Mammut-type 2700 mm 3000 mm

Werkbreedte B ca. 2350 mm 2650 mm

Voor aanbouw aan Euro-, mini-, wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

PSSFLI200525 Opnameadapter van driepunt op Euro-, mini-, wiel- of telescoopladeropname St.  627,00   

B

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Zwenkhoek: ca. 30°

 » Polyurethaan slĳtstrippen (200 x 40 mm)

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding Werkbreedte Oppervlak Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI300050 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" 2700 mm verzinkt 500 kg St. 4.095,30  

PSSFLI300055 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" 3000 mm verzinkt 550 kg St. 4.216,30  

PSSFLI300080 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" 2700 mm verzinkt, gelakt 500 kg St. 4.457,20  

PSSFLI300085 Egaliseer- en sneeuwruimblad "Mammut Mono" 3000 mm verzinkt, gelakt 550 kg St. 4.698,10  

Toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

PSSFLI270310 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 500 2700 mm Set  737,00   

PSSFLI270312 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 500 3000 mm Set  770,00   

PSSFLI250801 Steunwielset (Ø 306 mm - blokprofiel) Set  968,00   

PSSFLI270210 Glĳ-ĳzer om onder het sneeuwruimblad te schroeven   Ø 178 mm/hoogte 270 mm/gatafstand 160 x 200 - Ø 10 mm Set  649,00   

PSSFLI900190 Rubberstrip 1350 mm x 200 mm x 50 mm St.  363,00   

PSSFLI900192 Rubberstrip 1500 mm x 200 mm x 50 mm St.  407,00   

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw Set  495,00   

PSSFLI200502 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw Set  495,00   

PSSFLI270320 Waarschuwingsvlag wit/oranje – polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st. Set  170,50   

PSSFLI200875 Opnameadapter voor gemeentelĳke sneeuwploeg maat 3 (DIN 76060) St. 1.866,70  

PSSFLI200876 Opnameadapter voor gemeentelĳke sneeuwploeg maat 5 (DIN 15432) St. 1.987,70  

PSSFLI200880 Hydraulische hoogteverstelling voor gemeentelĳke sneeuwploegadapter  St.  1.133,00   

BB



Kenmerken: 

 » In hoogte verstelbare aanbouwbok

 » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging

 » Met randverlichting en steunwielen

 » Gelakte uitvoering, RAL 2011 (dieporanje)

Kenmerken: 

 » In hoogte verstelbare aanbouwbok

 » Veerbelaste overbelastingsbeveiliging

 » Met randverlichting en steunwielen

 » Gelakte uitvoering, RAL 2011 (dieporanje)

Gemeentelijke sneeuwploeg "Duplex"

Technische gegevens:

 » 3 verschillende standen mogelĳk:  

hoek-, ploeg- en V-stand

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

geluidsarm sneeuwruimten

 » Zwenkhoek: ca. 18°

 » Inclusief omschakelventiel voor het bedienen van alle 

functies

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Gemeentelijke sneeuwploeg "Mono"

Technische gegevens:

 » Robuuste polyurethaan slĳtstrip (130 x 20 mm)  

voor geluidsarm sneeuwruimen

 » Zwenkhoek: ca. 30°

 » Totale breedte: 1700 mm

 » 1 dubbel werkende aansluiting, dus aan beide zĳden 

verstelbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Schildhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI300060 Gemeentelĳke sneeuwploeg "Mono" met cat. gemeentelĳk 1600 mm 520 mm 160 kg St. 2.168,10  

PSSFLI300062 Gemeentelĳke sneeuwploeg "Mono" met cat. 0 1600 mm 520 mm 160 kg St. 2.289,10  

PSSFLI300063 Gemeentelĳke sneeuwploeg "Mono" met cat. I 1600 mm 520 mm 160 kg St. 2.409,00  

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Schildhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI300070 Gemeentelĳke sneeuwploeg "Duplex" met cat. gemeentelĳk 1600 mm 480 mm 150 kg St. 2.649,90  

PSSFLI300071 Gemeentelĳke sneeuwploeg "Duplex" met cat. 0 1600 mm 480 mm 150 kg St. 2.770,90  

PSSFLI300072 Gemeentelĳke sneeuwploeg "Duplex" met cat. 1 1600 mm 480 mm 150 kg St. 2.890,80  

35*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Ruim- en schuifblad "Maxi"

Het multitalent - het hele jaar in gebruik.

Voor sneeuw, inkuilmateriaal, mest en andere materialen. Voor het ruimen van grote industriële terreinen, parkeerplaatsen 

en straten.

Kenmerken: 

 » Afzonderlĳk zwenkbare vleugel

 » Driepuntsbok in 2 verschillende 

hoogten monteerbaar

 » Flexibele robuuste slĳtstrip hard 

rubber (250 x 40 mm) met 

ingegoten staalkabels

 » Geen beschadiging  

door uitstekende voorwerpen  

zoals putdeksels enz.

 » De ruimbreedte is traploos 

instelbaar

Technische gegevens: 

 » Bladhoogte: ca. 1,10 meter

 » Vleugel hydr. zwenkbaar,  

115° naar voren en 30° naar achteren

 » Met randverlichting

 » 2 dubbelwerkende koppelingen vereist
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Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ca. Uitvoering Transportbreedte ca. HE *€ netto

GSSFLM200000V Ruim- en schuifblad "Maxi" 3000 mm star 2,9 m St. 4.336,20  

GSSFLM200001V Ruim- en schuifblad "Maxi" 4000 mm inklapbaar 2,5 m St. 9.876,90  

GSSFLM200002V Ruim- en schuifblad "Maxi" 5000 mm inklapbaar 2,5 m St. 11.081,40  

GSSFLM200003V Ruim- en schuifblad "Maxi" 6000 mm inklapbaar 2,5 m St. 12.406,90  

Toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte HE *€ netto

GSSFLM200050 Opzetrooster 500 mm 3000 mm St. 1.119,80  

GSSFLM200051 Opzetrooster 500 mm 4000 mm St. 1.240,80  

GSSFLM200052 Opzetrooster 500 mm 5000 mm St. 1.360,70  

GSSFLM200049 Opzetrooster 500 mm 6000 mm St. 1.493,80  

PSSFLI250801 Steunwielset (Ø 306 mm - blokprofiel) Set  968,00   

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw Set  495,00   

PSSFLI200502 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw Set  495,00   

PSSFLI270320 Waarschuwingsvlag wit/oranje – polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st. Set  170,50   

GSSFLM200055 Omschakelventiel (1 dubbelwerkende koppeling) St.  737,00   

GSSFLM200056 Zwenkbok hydraulisch (incl. elektrisch ventiel) 30° rechts en links St.  3.300,00   

GSSFLM200053 Meerprĳs speciale lak  627,00   

Afb.: Ruim- en schuifblad Maxi (3000 mm)

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Breedte L1 L2

3 m 2.900 1.405

4 m 3.900 1.840

5 m 4.900 2.275

6 m 5.900 2.710

Video bekĳken 



Universeel schuifblad hydraulisch

Technische gegevens:

 » Slĳtstrip uit polyurethaan  

(h = 200 mm, d = 40 mm)

 » Met 60° links en rechts zwenkbaar

 » Hydraulisch zwenkbaar

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Schildhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

GSSFLM100000V Hydraulisch universeel schuifblad 1500 mm 200 mm 160 kg St. 1.277,10  

GSSFLM100010V Hydraulisch universeel schuifblad 2500 mm 200 mm 180 kg St. 1.637,90  

Voor aanbouw aan minilader
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Schildhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

GSSHFL100000V Hydraulisch universeel schuifblad 1500 mm 200 mm 180 kg St. 1.849,10  

GSSHFL100010V Hydraulisch universeel schuifblad 2500 mm 200 mm 220 kg St. 2.099,90  

Werkbreedte voor hydraulisch universeel schuifblad

Werkbreedte voor universeel hydraulisch schuifblad 1500 mm 2500 mm

Werkbreedte gezwenkt ca. 800 mm 1500 mm

Kenmerken: 

 » Geen beschadigingen aan de  

bodem, zeer slĳtvast

 » Grote flexibiliteit van de strip dankzĳ pendelophanging

 » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en  

op het erf

Universeel schuifblad star

Technische gegevens:

 » Enorm robuuste polyurethaan strip  

hoogte 200 mm, dikte = 40 mm

 » Links en rechts naar voren met 20° afgeschuind

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. HE *€ netto

GSSFLM000000V Universeel schuifblad 2500 mm 160 kg St. 1.180,30  

GSSFLM000010V Universeel schuifblad 3000 mm 170 kg St. 1.289,20  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. HE *€ netto

GSSHRT000000V Universeel schuifblad 2500 mm 210 kg St. 1.631,30  

GSSHRT000010V Universeel schuifblad 3000 mm 220 kg St. 1.751,20  

Toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. HE *€ netto

GSSFLM000000 Sneeuwruimopzetblad voor schuifblad Universal 2500 mm 110 kg St. 674,30  

GSSFLM000010 Sneeuwruimopzetblad voor schuifblad Universal 3000 mm 135 kg St. 734,80  

Afb. met sneeuwwwwwruiruiruiruiruiu mopmopmopmopmopmoppmo zetzetzetzetzetzetzezettzetzzetzzz blablabbbbbblbb d

Kenmerken: 

 » 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
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Ruimblad voor het werk in de stal, 

op het erf en om sneeuw te ruimen

Technische gegevens:

 » Enorm robuuste polyurethaan strip  

hoogte 130 mm, dikte = 20 mm

Robuuste slĳtstrip van polyurethaan

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Bladhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI100500 Ruimblad PSS 250-72 2500 mm 720 mm 180 kg St. 1.060,40  

PSSFLI100501 Ruimblad PSS 250-94 2500 mm 940 mm 210 kg St. 1.119,80  

PSSFLI100502 Ruimblad PSS 300-72 3000 mm 720 mm 220 kg St. 1.240,80  

PSSFLI100504 Ruimblad PSS 300-94 3000 mm 940 mm 240 kg St. 1.348,60  

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Kenmerken: 

 » 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

Voor aanbouw aan de stapelaar
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Bladhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI100600 Stapelaar-ruimblad "Economy" 1600 mm 620 mm 165 kg St. 1.024,10  

PSSFLI100605 Stapelaar-ruimblad "Economy" 2000 mm 620 mm 190 kg St. 1.204,50  

PSSFLI100610 Stapelaar-ruimblad "Economy" 2300 mm 620 mm 200 kg St. 1.325,50  

Werkbreedte voor stapelaar-ruimblad Economy

Breedte recht 1600 mm 2000 mm 2300 mm

Werkbreedte gezwenkt ca. 1320 mm 1640 mm 1880 mm

Stapelaar-ruimblad "Economy"

Compact sneeuwruimblad met stapelaaropname

Technische gegevens:

 » Geschroefde polyurethaan strip 130 x 20 mm

 » Verstelbare zwenkhoek

 » Vorkhefopening: 154 x 74 mm, binnenmaat

 » Zĳdelen bĳ 2m- en 2,30m-variant afschroefbaar, 

werkbreedte reduceerbaar tot 1600 mm!

 » Zwenkbereik 30°

Kenmerken: 

 » Mechanische kanteling van het blad  

door verstelbare boutvergrendeling

 » Palletvorktanden met vastzetbout gefixeerd

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Technische gegevens:

 » Voor ronde balen met een 

diameter van ca. 950 mm tot 

2000 mm

 » Maximaal balengewicht: 1400 kg

 » Incl. hydraulische koppelingen en  

slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling 

vereist

 » Goed houvast gegarandeerd - 

door de optimaal aangepaste 

hydraulische cilinder

Balentang "Profi-Combi"

Door de compacte en doordachte constructie kunnen ronde balen worden beladen en gestapeld zonder de balen te 

beschadigen.

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BZCFLM000010 Hydraulische balentang "Profi-Combi" 210 kg St. 1.325,50  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BZCFLM000001 Driepuntsopname voor "Profi-Combi" 20 kg St. 421,30  

Kenmerken: 

 » Door de speciale, slanke vorm van de grĳparmen 

is een beschadiging van de folie uitgesloten

 » Gunstig zwaartepunt, dicht bĳ de tractor

 » Optimale, gelĳkmatige druk aan beide zĳden

 » Ook geschikt voor kleinere frontladers

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BZCHRT000010 Hydraulische balentang "Profi-Combi" 230 kg St. 1.710,50  
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Balentang "Small"

Technische gegevens:

 » Uitvoering: Twee cilinders

 » Openingsbreedte: ca. 2500 mm

 » Voor silagebalen met Ø 1200 mm tot max. 1800 mm

 » Maximaal balengewicht: 1000 kg

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BZCFLM000030 Balentang "Small" 160 kg St. 1.084,60  

Kenmerken: 

 » Optimale, gelĳkmatige druk aan  

beide zĳden

 » Smalle, compacte en robuuste constructie

 » Ook geschikt voor kleine frontladers

Balentang "Compact"

Technische gegevens:

 » Voor ronde en vierkante balen met een diameter van  

ca. 950 mm tot 1800 mm

 » Maximaal balengewicht: 1200 kg

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BZCFLM000000 Hydraulische balentang "Compact" 250 kg St. 1.505,90  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BZCHRT000000 Hydraulische balentang "Compact"  270 kg St. 2.055,90  

Kenmerken: 

 » De speciale vorm van de grĳparmen sluit een 

beschadiging van de plastic folie volledig uit

 » Geschikt voor het stapelen en transporteren van  

ronde en vierkante balen (staand of liggend)

 » Twee geïntegreerde trekveren zorgen voor een rustige 

geleiding van de balen

Video bekĳken 
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Vierkantebalentang

De perfecte pasvorm voor vierkante balen tot een breedte van 2400 mm

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

QBZFLM000000 Vierkantebalentang 350 kg St. 2.228,60  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

QBZHRT000000 Vierkantebalentang 400 kg St. 2.723,60  

Kenmerken: 

 » 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

 » Transportbreedte van slechts 1350 mm voor optimaal 
stapelen

Technische gegevens:

 » Geschikt voor vierkante balen met een breedte van 710 mm 

tot 2400 mm

 » 2 zware hydraulische cilinders zorgen voor een goed houvast

 » Vorklengte: 1200 mm, vorkhoogte: 490 mm

 » Transportbreedte: 1350 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist
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Technische gegevens:

 » Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het 

stapelen van balen

 » Parallelgeleiding

 » Opnamebreedte voor onderste hefstangen cat. II voorzien

 » Aanbevolen bladbreedte: tot max. 2000 mm 

 » Draagvermogen: 1500 kg

 » Hefhoogte: ca. 3800 mm

 » Vereist vermogen vóór: 100 pk

 » Vereist vermogen achter: 60 pk

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende en  

1 enkelvoudig werkende koppeling vereist

Front- en achterlader "Variant"

Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed en het stapelen van balen.

Kenmerken: 

 » Aanbouw aan front- en achterhydrauliek mogelĳk

 » Opname aan apparaatkant Euronorm en aan 

tractorkant driepunt

 » Draaipunten DU-bussen gelagerd en smeerbaar

 » Met weinig moeite aan de tractor bevestigd

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Draagvermogen ca. Hefhoogte ca. Gewicht ca. HE *€ netto

FHLFLI000000 Front- en achterlader "Variant" 1500 kg 3800 mm 390 kg St. 4.457,20  
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

FHLFLI900025 Verlengde hefhoogte (900 mm) - totale stanglengte 1550 mm St.  671,00   

FHLFLI900026 Derde stuurkring voor front- en achterlader "Variant" St.  605,00   

Video bekĳken 
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Rondebalenvork "Swing Flexi"

Technische gegevens:

 » Openingsbreedte: van 470 mm tot 1560 mm

 » Draaibare vorkbuizen: Ø 101,6 mm

 » Buislengte: 1218 mm

 » Rondebalenvork, lengte 1100 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

RAKFLM000012V Rondebalenvork "Swing Flexi" 210 kg St. 1.505,90  

Rondebalenvork  

"Compact-Combi"

Technische gegevens:

 » Openingsbereik van de beide buizen:  

van 764 mm tot 1414 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

RAKFLM000000V Rondebalenvork "Compact-Combi" 190 kg St. 1.072,50  

Kenmerken: 

 » Voor het transporteren of opstapelen  

van al of niet omwikkelde balen

 » Vorkbuizen afneembaar

 » Gelĳkmatig openen van beide buizen door 

omkering

Kenmerken: 

 » De compacte constructie maakt optimaal 

stapelen op een minimale ruimte mogelĳk
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Balentransportapparaat "Kantelbaar"

Technische gegevens:

 » Maat opening: 940 mm 

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding Gewicht ca. HE *€ netto

BTGFLM000003 Balentransportapparaat "kantelbaar" 110 kg St. 686,40  

Balentransportapparaat  

"zijdelings verstelbaar"

Technische gegevens:

 » Openingsbreedte: van 850 mm - 1250 mm; 

stelmogelĳkheden: 5 x 50 mm

 » Zware uitvoering; lengte van de buizen: 1396 mm 

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding Buisvorm Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

BTGFLM000001V Balentransportapparaat "zĳdelings verstelbaar" recht verstelbaar 95 kg St. 578,60  

BTGFLM000004V Balentransportapparaat "zĳdelings verstelbaar" gebogen verstelbaar 95 kg St. 650,10  

Eenvoudig 

vergrendelingssystyy eem

Uitvoering met 

gebogen buis

Uitvoering met 

rechte buis

Kenmerken: 

 » Standaard geleverd met driepuntsopname cat. 

II en snelkoppeling-driepuntsopname

 » Door eenvoudig uittrekken van de borgpennen 

kunnen de buizen individueel op de benodigde 

breedte worden ingesteld

Kenmerken: 

 » Voor het opstellen van de balen

 » Standaard met driepuntsopname cat. II en 

snelkoppeldriepuntsopname

 » 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
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Balentransportapparaat "Vlinder"

Het balentransportapparaat is extra geconstrueerd voor het behoedzaam transporteren van 2 ronde balen. Door de slanke 

constructie ligt het zwaartepunt dichtbĳ het voertuig.

Technische gegevens:

 » Zware uitvoering - Lengte van de leidingen 1360 mm

 » Max. 1000 kg per baal

 » Geringe transportbreedte:  

ca. 2320 mm in ingeklapte toestand

 » Uitgeklapte breedte: 3400 mm

 » Uitgeklapte breedte (volledig uitgeschoven): 3800 mm

 » Openingsbreedte: van 850 mm tot 1100 mm

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BTGFLM000030V Balentransportapparaat "Vlinder" 365 kg St. 3.372,60  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM000030 Omschakelventiel, dus slechts 1 dubbelwerkende koppeling nodig St. 662,20  

Video bekĳken

Kenmerken: 

 » Balen kunnen hydraulisch na elkaar worden  

opgenomen

 » Door eenvoudig uittrekken van de borgpennen kunnen de buizen 

individueel op de benodigde breedte worden ingesteld



Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Tandlengte Gewicht ca. HE *€ netto

BTGFLM000002V Kruisuitvoering met starre frontladertanden 810 mm 30 kg St. 204,60  

BTGFLM000006V Kruisuitvoering met rondebalentanden (tanden voor zware lasten) 900 mm 35 kg St. 270,60    

BTGFLM000005V Driehoekuitvoering met starre frontladertanden 810 mm 34 kg St. 253,00  

BTGFLM000000 Kruisuitvoering met omklapbare frontladertanden 1000 mm 39 kg St. 301,40  

Balenvork "Easy"

Technische gegevens:

 » Twee frontladertanden, elk met een lengte van 1000 mm

 » Tandenafstand: 750 mm 

Balentransportapparaat

in starre of omklapbare tanduitvoering.

1

1

1

3

2

2

1

3 3

Voor aanbouw aan Euronorm
Art.nr. Beschrĳving Breedte Hoogte HE *€ netto

BGAFLM000040V Balenvork "Easy" 1120 mm 600 mm St. 289,30  
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

Kenmerken: 

 » Eenvoudig en robuust werkapparaat

 » Geschikt zowel voor ronde als vierkante balen

Kenmerken: 

 » Klapbare versie ideaal in het  

wegverkeer



Balenvork "Combi"
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Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Tandlengte Tanden HE *€ netto

BGAFLM000000V Zonder verhoging 85 kg 1000 mm 2 St. 469,70  

BGAFLM000002V Zonder verhoging 90 kg 1100 mm 2 St. 481,80  

BGAFLM000003V Met verhoging - 500 mm 95 kg 1000 mm 2 St. 542,30  

BGAFLM000004V Met verhoging - 500 mm 100 kg 1100 mm 2 St. 566,50  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Tandlengte Tanden HE *€ netto

BGAHRT000000V Zonder verhoging 130 kg 1000 mm 2 St. 920,70  

BGAHRT000002V Zonder verhoging 140 kg 1100 mm 2 St. 932,80  

BGAHRT000003V Met verhoging - 500 mm 145 kg 1000 mm 2 St. 1.004,30  

BGAHRT000004V Met verhoging - 500 mm 150 kg 1100 mm 2 St. 1.017,50  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

BGAFLM900002 Opsteekbuis met verhoging voor het transport van 3-4 vierkante balen Paar  220,00   

Kenmerken: 

 » Standaard geleverd met twee rondebalentanden

 » Voor het transporteren van ronde en vierkante balen

 » Met zware, ingelaste conusbussen voor rondebalentanden

 » Uitvoering met en zonder verhoging



Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Tandlengte Tanden HE *€ netto

BGAFLM000005V Zonder verhoging 115 kg 1000 mm 4 St. 734,80  

BGAFLM000007V Zonder verhoging 120 kg 1100 mm 4 St. 746,90  

BGAFLM000008V Met verhoging - 500 mm 130 kg 1000 mm 4 St. 819,50  

BGAFLM000009V Met verhoging - 500 mm 140 kg 1100 mm 4 St. 831,60  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Tandlengte Tanden HE *€ netto

BGAHRT000005V Zonder verhoging 165 kg 1000 mm 4 St. 1.185,80  

BGAHRT000007V Zonder verhoging 170 kg 1100 mm 4 St. 1.197,90  

BGAHRT000008V Met verhoging - 500 mm 180 kg 1000 mm 4 St. 1.270,50  

BGAHRT000009V Met verhoging - 500 mm 190 kg 1100 mm 4 St. 1.282,60  
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Balenvork "Combi-Duplex"
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

BGAFLM900002 Opsteekbuis met verhoging voor het transport van 3-4 vierkante balen Paar  220,00   

Balenvork "Combi-Hold"

Technische gegevens:

 » Garandeert een veilig transport van 3 vierkante balen  
(2,5 m x 1,2 m x 0,7 m) gelĳktĳdig

 » Standaard voorzien van vier rondbalentanden van 1100 
mm lang

 » Openingshoogte: van ca. 1310 mm tot 2250 mm,  
werkbreedte: 2000 mm

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BGAFLM000020V Balenvork "Combi-Hold" 310 kg St. 1.866,70  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

Kenmerken: 

 » Standaard met vier rondebalentanden

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

 » Met ingelaste conusbussen voor rondebalentanden

 » Uitvoering met en zonder verhoging

Kenmerken: 

 » Met hydraulische neerhouder

 » Ervaringswaarden van klanten: per uur kunnen ca. 

25 vierkante balen worden getransporteerd



Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Aanduiding Rondebalentanden Gewicht ca. HE *€ netto

BTGHRT000042V Balentransportapparaat "Duo" 4 425 kg St. 3.260,40  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Aanduiding Rondebalentanden Gewicht ca. HE *€ netto

BTGHRT000052V Balentransportapparaat "Trio" 6 450 kg St. 3.501,30  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Balentransportapparaat "Trio"

Technische gegevens:

 » Voor balen met een Ø van maximaal 1800 mm

 » Draagvermogen max. 1800 kg (600 kg per baal)

 » 6x rondebalentanden: 1100 mm M28 x 1,5

 » 2x dubbelwerkende koppelingen vereist

Balentransportapparaat "Duo"

Technische gegevens:

 » Voor balen met een Ø van maximaal 1800 mm

 » Draagvermogen max. 1200 kg (600 kg per baal)

 » 4x rondebalentanden: 1100 mm M28 x 1,5

 » 2x dubbelwerkende koppelingen vereist

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Rondebalentanden Gewicht ca. HE *€ netto

BTGFLM000040V Balentransportapparaat "Duo" 4 375 kg St. 2.710,40  

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Rondebalentanden Gewicht ca. HE *€ netto

BTGFLM000050V Balentransportapparaat "Trio" 6 400 kg St. 2.951,30  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs "Duo" en "Trio":
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM000030 Omschakelventiel, dus slechts 1 dubbelwerkende koppeling nodig St. 662,20  

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

Video bekĳken 

Kenmerken: 

 » Ideaal voor de frontaanbouw

 » Om 2 balen gelĳktĳdig te transporteren, te laden 

en te lossen

 » Compacte constructie, gunstig zwaartepunt 

dichtbĳ de tractor

Kenmerken: 

 » Om gelĳktĳdig 3 ronde balen te transporteren

 » Ideaal voor achteraanbouw, waardoor in 

combinatie met de frontlader maximaal 5 ronde 

balen gelĳktĳdig kunnen worden vervoerd 

 » Frontaanbouw mogelĳk

 » Eerst wordt de baal in het midden opgenomen en 

vervolgens rechts of links

 » Zeer compacte constructie, gunstig zwaartepunt, 

dicht bĳ de tractor



51*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Balenvork "hydraulisch klapbaar"

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Totale breedte ca. Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

BGAFLM000070V Balenvork hydraulisch klapbaar 1300 mm 3 175 kg St. 1.144,00  

BGAFLM000075V Balenvork hydraulisch klapbaar 1650 mm 5 200 kg St. 1.505,90  

BGAFLM000080V Balenvork hydraulisch klapbaar 2200 mm 7 225 kg St. 1.866,70  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BGAFLM900005 Hydraulische verhoging voor balenvork klapbaar - uitschuifbaar van 1600 tot 2600 mm St.  550,00   

Video bekĳken 

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving Totale breedte ca. Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

BGAHRT000070V Balenvork hydraulisch klapbaar 1300 mm 3 195 kg St. 1.694,00  

BGAHRT000075V Balenvork hydraulisch klapbaar 1650 mm 5 220 kg St. 2.055,90  

BGAHRT000080V Balenvork hydraulisch klapbaar 2200 mm 7 245 kg St. 2.416,70  

Technische gegevens: 

 » De tandendraagbuis kan hydraulisch 90° omhoog 

worden geklapt. Daardoor is op de openbare weg geen 

tandbescherming vereist.

 » Instelbare hoogte: 1600 mm - 2600 mm 

 » Uitvoering: geheel verzinkt

 » Ronde balentanden: 1000 mm M28 x 1,5

Kenmerken: 

 » Standaard met een mechanische verhoging. Deze kan 

met een pen worden geborgd.

 » Om meerdere balen gelĳktĳdig te transporteren

AfbAfbfb. iiii. ngengegegeklaklaklaklak pteptepteptetetepttp babababalenlenenneee vorvorvork mkkk mmk met et et e mecmecmecmmeecme hanhanhanh iscisciscisciiss he he heheheeh ververvevev hoghoghoghhoghogingingingingg  

Afb. 7 tanden Afb. 5 tanden Afb. 3 tanden



* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Balenstapelaar

Technische gegevens:

 » Hefhoogte: ca. 3040 mm

 » Draagvermogen: ca. 1000 kg

 » Voorzien van 4 rondbalentanden van 1100 mm lang

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

Stapelaar "Universal" 
Ideaal voor het hoog stapelen van balen en andere 

materialen 

Technische gegevens:

 » Hefhoogte: ca. 2000 mm

 » Totale hoogte uitgeschoven: max. 5130 mm

 » Totale hoogte ingeschoven: max. 3130 mm

AfbAfbAfbAfbAfbAfbfbAfbAfbAfb. ssss. ss. sstaptapttaptaptapataptaptap lelaelaelaelaelalelaelaelaelae ararararaar r metmetmetmetmetmmemetme bbbbabbaababababallleeeeennnleeeeelleennneneeenenl nvvovovooororroorrroooorvov rorvooork ekk ek eek ek ekkk k en hn hn hn hnn hn hhhn hhhhhhhydrydrdydrrydydydddydrydydrydrydrdydrryydydydrydrrydrydrrydrrrdrryy ryddry aaaulaulaulaulaa llaulaa isiscsciscscscisccssi hehheheheeheeeeeeheeeehheeeee neneneenneneneeneneeeeeeeeen rrrhrhohorhohohohohhohorhoooudedudddudeddeudeudeudeded r ((r ((r ((r (r (rr (optoptoo ie)ie

AfbAAfAfAfAfb. tt. t. t. toonoonoonoo t et et et eeenenenen balbalbalbalenvenvenvenvorkorkorkor memememet hht ht ht hydrdydryydraulaulaulisciiscischhhe he e neenenen rhohoudeududeu r ar aan an  deded stastastastastastas apepelpelpelpelpp aaraaraararaararaararr ---
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Voor aanbouw aan de driepuntsopname
Artikelnr. Aanduiding Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

FHLFLI100200 Balenstapelaar Incl. balenprikker met 4 rondebalentanden 435 kg St. 3.493,60  

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Hefkracht HE *€ netto

FHLFLI100100 Stapelaar "Universal" 800 kg St. 3.131,70  

Kenmerken: 

 » Met snelwisselframe aan de apparaatkant

 » Balenopname aan de onderkant

 » Transport van 4 ronde balen gelĳktĳdig 

mogelĳk

 » In combinatie met een 

balentransportapparaat aan de frontlader, 

kunnen zelfs tot 6 balen tegelĳk worden 

opgepakt.

Kenmerken: 

 » Alle Euronorm-apparaten kunnen  

worden gekoppeld met de snelwisselopname 

aan de apparaatkant

 » Te gebruiken voor hoogwerkerbak, balenvork, 

balentang en nog veel meer

Video bekĳken 
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VOER- EN
INKUILTECHNIEK

Flexibele en eenvoudige voerverdeling

Voerverdeelbak



Vlakkekuilverdeler "Standaard"

Technische gegevens:

 » Schoteldiameter: 1900 mm

 » Totale breedte 2300 mm

 » Strooibreedte: tot ca. 3500 mm

Kenmerken: 

 » Met driepuntsophanging

 » Extra zware hoekoverbrenging

 » Verdeling aan één zĳde

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

FSVFLI140000 Vlakke kuilverdeler achteraanbouw St. 3.348,40  

Toebehoren tegen meerprĳs:

FSVFLI140020 Meerprĳs omkeeroverbrenging 1:2 voor frontaanbouw St. 963,60  

FSVFLI140802 Zĳdoeken opklapbaar Set 686,40  

GELLAM100018 Cardanas met slipkoppeling, 1900 mm lang St.  275,00   

Vlakkekuilverdeler "Duo"

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Diepte Strooibreedte ca. HE *€ netto

FSVFLI140010 Vlakke kuilverdeler Duo voor front- of achteraanbouw* 2898 mm 2211 mm 6000 mm St. 5.299,80  

Toebehoren tegen meerprĳs:

FSVFLI140807 Zĳdoek voor vlakkekuilverdeler Duo Set 999,90  

GELBIN100036 Cardanas met slipkoppeling en groothoek, lengte 1685 mm St.  913,00   

VlaVlaVlaVlaVlaVlaaaakkekkekkekekkkkekkekekke kukukukukuuuuilvlilvlviililvll erderdrddee eleeeelee r Dr DDuouou aanan dededee frrontontonthydhydh raurauulielieliekk

Kenmerken: 

 » Beide zĳden zwenkbaar

 » Eenvoudige en effectieve verdeling van 

kuilgras aan beide zĳden

 » Door 180° draaien van het 

overbrenging ook geschikt voor 

achteraanbouw

ame

Technische gegevens:

 » Extra zware hoekoverbrenging

 » Schoteldiameter: 2 x 1340 mm

 » 1 dubbelwerkende koppeling voor zwenken nodig
Schotelmaat Ø 1340

Totale diepte 2000

Totale breedte 2820

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
54

Voer- en inkuiltechniek

05

* Geef bĳ de bestelling de aanbouwkant aan (front- of achteraanbouw)!



Technische gegevens:

 » Walsdiameter: 615 mm

 » Ringdiameter: 900 mm 

Silowals

De Fliegl-silowalsen zĳn bedoeld om het 

comprimeringsvermogen van de walstractoren bĳ het 

inkuilen van gras en maïs te vergroten. De opgelaste 

ringen zorgen voor een zeer hoge puntbelasting en 

daardoor voor een optimale dieptewerking op de 

kuil. Walslichamen en frames kunnen afzonderlĳk 

met water worden gevuld. Zo kan de ballast in de 

apparaten worden aangepast aan de toepassing en 

het tractorvermogen.

Kenmerken: 

 » Hydraulisch inklapbaar

 » Voor extreem grote kuilvolumes

 » Tot 10 kubieke meter per processtap

 » Versterkte prikkerbuis

 » Perfect voor hoge silo's

Kuilvork XXL

Technische gegevens:

 » Tanden voor zware lasten Ø 55 mm inclusief

 » 2 rondebalentanden Ø 42 mm aan de zĳkant gemonteerd

 » 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

 » Bladhoogte: 1600 mm

fb h b dAfb. met set waarschuwingsborden, 

optioneel voor machines met 

overbreedteoverbreedte

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw Set  462,00   

PSSFLI200502 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw Set  462,00   

Kenmerken: 

 » Grondige diepteverdichting 
door hoge walsribbels

 » Het gewicht kan eenvoudig 
aan de grootte van de tractor 
worden aangepast - wals 
en frame kunnen met water 
gevuld worden

 » Geschikt voor gras- en 
maïssilage

 » Zĳwielen zodat de wals veilig 
langs de kuilrand kan worden 
geleid

 » Optimale comprimering

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Breedte Tanden Tandlengte Schildhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

SIGHYD000001 4200 mm 20 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1020 kg St. 14.334,10  

SIGHYD000002 5000 mm 22 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1170 kg St. 15.658,50  

SIGHYD000003 5500 mm 24 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1300 kg St. 16.863,00  

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Breedte Werkbreedte Gewicht (gevuld) ca. Gewicht ca. (leeg) HE *€ netto

SWZFLM000020 2000 mm 1860 mm 1800 kg 1330 kg St. 8.431,50  

SWZFLM000010 2600 mm 2460 mm 2210 kg 1590 kg St. 9.214,70  

SWZFLM000000 3000 mm 2860 mm 2520 kg 1780 kg St. 9.997,90  

55*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs:
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   

Video bekĳken 



Kenmerken: 

 » Voor professionele toepassingen, onder 

andere voor het verdelen van kuil

Kuilvork "Profi"

Technische gegevens:

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

frontladertanden M22 x 1,5; lengte: 810 mm  

(zĳkant boven) 

 » Hoogte van het kuilblad: 970 mm 

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Breedte Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

SIGFLM000000 1650 mm 5 rondebalentanden + 2 frontladertanden 155 kg St. 1.228,70  

SIGFLM000001 1850 mm 6 rondebalentanden + 2 frontladertanden 170 kg St. 1.348,60  

SIGFLM000002 2050 mm 7 rondebalentanden + 2 frontladertanden 190 kg St. 1.481,70  

SIGFLM000003 2250 mm 8 rondebalentanden + 2 frontladertanden 210 kg St. 1.686,30  

SIGFLM000004 2450 mm 9 rondebalentanden + 2 frontladertanden 220 kg St. 1.927,20  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Breedte Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

SIGRTL000000 1650 mm 5 rondebalentanden + 2 frontladertanden 205 kg St. 1.778,70  

SIGRTL000001 1850 mm 6 rondebalentanden + 2 frontladertanden 220 kg St. 1.898,60  

SIGRTL000002 2050 mm 7 rondebalentanden + 2 frontladertanden 240 kg St. 2.031,70  

SIGRTL000003 2250 mm 8 rondebalentanden + 2 frontladertanden 260 kg St. 2.225,30  

SIGRTL000004 2450 mm 9 rondebalentanden + 2 frontladertanden 270 kg St. 2.477,20  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorkbescherming per tand voor wegtransport St.  55,00   
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Kuilvork "Profi-Plus"

Technische gegevens:

 » Geconstrueerd voor zware lasten

 » Thermisch verzinkt – een bescherming voor de eeuwigheid

 » Incl. rondebalentanden M28 x 1,5  

Lengte: 1100 mm (horizontaal)

 » Incl. rondebalentanden M28 x 1,5  

Lengte: 1000 mm (zĳkant boven)

 » Hoogte van het kuilblad: 1400 mm

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Art.nr. Breedte Uitvoering HE *€ netto 

SIGRTL000010 1850 mm 6 + 4 rondebalentanden St. 2.284,70  

SIGRTL000011 2050 mm 7 + 4 rondebalentanden St. 2.404,60  

SIGRTL000012 2250 mm 8 + 4 rondebalentanden St. 2.598,20  

SIGRTL000013 2450 mm 9 + 4 rondebalentanden St. 2.839,10  

SIGRTL000014 2650 mm 10 + 4 rondebalentanden St. 3.095,40  

SIGRTL003000 2950 mm 11 + 4 rondebalentanden St. 3.501,30  

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname 
Art.nr. Breedte Uitvoering HE *€ netto 

SIGFLM000010 1850 mm 6 + 4 rondebalentanden St. 1.734,70  

SIGFLM000011 2050 mm 7 + 4 rondebalentanden St. 1.854,60  

SIGFLM000012 2250 mm 8 + 4 rondebalentanden St. 2.048,20  

SIGFLM000013 2450 mm 9 + 4 rondebalentanden St. 2.289,10  

SIGFLM000014 2650 mm 10 + 4 rondebalentanden St. 2.710,40  

SIGFLM003000 2950 mm 11 + 4 rondebalentanden St. 2.951,30  

Kenmerken: 

 » Zeer zware uitvoering

 » Gesloten achterwand voor effectief werken

 » Optimaal zicht door uitsparingen 

57*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Video bekĳken 



Inkuil- en maïsschuifblad "Nivell"

Het Fliegl inkuil- en maïsschuifblad van de serie "PSS Nivell" is geschikt voor aanbouw aan de voor- en achterzĳde. 

Dankzĳ de verstelbare vleugels egaliseert de "Nivell" het kuilvoer uitzonderlĳk snel. 

Kenmerken: 

 » Bĳzonder robuuste schraaplĳst uit  

slĳtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Zeer goede torsiestĳfheid

 » Zwenkbereik van de vleugels:  

Voor: ca. 40° zwenkbaar 

Achter: ca. 80° zwenkbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI100000 PSS Nivell 380 3800 mm 1010 kg St. 6.504,30  

Technische gegevens PSS Nivell  380

Werkbreedte ca. 3800 mm

Bladhoogte zonder opbouwrooster ca. 920 mm

Bladhoogte met opbouwrooster ca. 1315 mm

Breedte middenstuk ca. 2220 mm

Breedte zĳstuk ca. 785 mm

Transportbreedte 2820 mm

Aanbouw Cat. II/Cat. III

Hydrauliekaansluiting 2 x DW

Technische gegevens:

 » 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

AfbAfAfAfbAfffbAfbAfbAfbffffbAff . mm. m. m. m. mmmmmet eeet t et eee wawaawaawaawaawaawawaaw rscrscrscrscrsrscsccrsrsrsss huwhuwhuwuwhuwhuwwhuwhuwhuwwuwwwinginginginginginginginnngingi sbosbosbosbsbosbooosboossboorderderderdededrdeddrdennnnnnnn AfbAfb. mm. mmet et et opbopbopbouwouwrooroorooooostester 4r 4rr 00 00 00 mmmmmmmmm

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Kuilafdeksysteem voor rijkuilen

Art.nr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

SASFLM100000 Kuilafdeksysteem voor rĳkuilen 2770 mm 190 kg St. 1.289,20  

SASFLM100010 Kuilafdeksysteem voor rĳkuilen 3100 mm 240 kg St. 1.397,00  

Kenmerken: 

 » Opname voor palletvork incl. 

veiligheidsketting

 » Ideale hulp voor siloafdekking

 » Ondertrekfolie en silodekzeil op een frame

 » Folie niet bĳ leveringsomvang inbegrepen

 » Stapelaarooggrootte (binnen) 154x74 mm

Voor aanbouw aan de palletvorkopname
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

PSSFLI100050 Opbouwrooster 400 mm voor Nivell 380 St. 1.265,00  

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw Set  495,00   

PSSFLI200502 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw Set  495,00   

PSSFLI200920 Ballastgewicht 210 kg St. 602,80  

59*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Afwikkel- en transportapparaat 

voor ronde balen

Eenvoudig en snel afwikkelen van kuil- strobalen 

met de hydrauliek van de tractor (ook voor transport 

geschikt)

Technische gegevens:

 » Benodigd olievolume: 40 l

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » Aandrĳving: Kegelwieldrĳfwerk

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

RBAFLM000000 Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm) 185 kg St. 2.107,60  

RBAFLM000001 Viertandsuitvoering/2 rondebalentanden (1100) mm en 2 frontladertanden (1000) mm 210 kg St. 2.228,60  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

RBAHRT000000 Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm) St. 2.657,60  

RBAHRT000001 Viertandsuitvoering/2 rondebalentanden (1100 mm) en 2 frontladertanden (1000 mm) St. 2.778,60  

Kenmerken: 

 » Linksom- of rechtsomloop  

mogelĳk

 » Uitvoering met twee en vier tanden

 » Alle tanden zĳn in gelaste conusbussen gestoken

Voor aanbouw aan minilader
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

RBAHRT000002 Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm) St. 2.272,60  

RBAHRT000004 Viertandsuitvoering/2 rondebalentanden (1100 mm) en 2 frontladertanden (1000 mm) St. 2.393,60  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

EFSFLM190000 Instrooibak Profi 1800 mm 2,1 m³ 660 kg St. 11.443,30  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

EFSRTL190000 Instrooibak Profi 1800 mm 2,1 m³ 710 kg St. 11.993,30  

Kenmerken: 

 » Snelle en gelĳkmatige uitbrenging van het strooigoed door brede 

transportband

 » Geïntegreerd plexiglazen kĳkvenster aan de opnamezĳde van de bak, om 

de inhoud te kunnen controleren

 » Geschikt voor het instrooien van vierkante en ronde balen  

(verdeling vereist)

 » Door de drie verschillende aangebrachte freeswalsen wordt het strooigoed 

zorgvuldig losgeschud.
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Instrooibak "Profi"

Technische gegevens:

 » Volume ca. 2,10 m3 en 2,5 m3 met opzetplaten

 » Worpafstand tot 4 meter afhankelĳk van het 

materiaal

 » Oliecapaciteit 40 tot 60 l

 » 1 dubbelwerkende koppeling met een vrĳe retour 

nodig

 » Optie: Strooiband afhankelĳk van het materiaal 3 

m extra worpafstand

 » Standaard met opzetrooster en bakverlengstuk



Voerverdeelbak

Oppakken en voeren in één arbeidsstap – met uitgifte aan beide kanten! In combinatie met een freeswals kunt u met deze 

bak zorgvuldig, zonder het risico van grote nagistingen, de silage uit de kuil halen en direct in de stal transporteren.

Technische gegevens:

 » Schroefdiameter: 340 mm

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » De schroef wordt door 2 sterke hydromotoren 

aangedreven

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist
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Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

EFSHRT150002V Voerverdeelbak 1500 mm 1,1 m³ 550 kg St. 5.548,40  

EFSHRT200002V Voerverdeelbak 2000 mm 1,6 m³ 630 kg St. 6.105,00  

EFSHRT240002V Voerverdeelbak 2400 mm 2,0 m³ 690 kg St. 6.392,10  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Breedte HE *€ netto

EFSFLM900001 Grĳparm 1500 mm St. 1.927,20  

EFSFLM900002 Grĳparm 2000 mm St. 2.048,20  

EFSFLM900003 Grĳparm 2400 mm St. 2.168,10  

EFSFLM900025 Zĳdeksel incl. omschakelventiel Set 1.807,30  

EFSFLM900035 Stuurblok enkelvoudig elektrohydr. – maar 1 dubbelwerkende koppeling vereist - bĳ combinatie met freeswals of grĳparm St. 662,20  

EFSFLM900040 Stuurblok 3-voudig elektrohydr. – maar 1 dubbelwerkende koppeling vereist - bĳ combinatie met zĳdeksel, freeswals of grĳparm St. 783,20  

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

EFSFLM150002V Voerverdeelbak 1500 mm 1,1 m³ 500 kg St. 4.998,40  

EFSFLM200002V Voerverdeelbak 2000 mm 1,6 m³ 580 kg St. 5.360,30  

EFSFLM240002V Voerverdeelbak 2400 mm 2,0 m³ 640 kg St. 5.842,10  

Kenmerken: 

 » Voor maïs en CCM  

- ook geschikt voor ander stortgoed

 » Geïntegreerde aandrĳfmotor, daardoor uitstekend beschermd

 » Alles in één beweging – voer opnemen, transporteren en verdelen

 » Uitgifte links en rechts

 » Optimale benutting met freeswals

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Freeswals Fräsfix - met 2 hydromotoren

Monteerbaar op elke front-, wiel- en telescoopladerbak

Technische gegevens:

 » Voorzien van 2 hydromotoren

 » Inclusief bevestigingsset, hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 enkelvoudig werkende koppeling met terugloop of  

1 dubbelwerkende koppeling vereist

 » Walsdiameter = 350/490 mm
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Freeswals Standaard - met 1 oliemotor

Monteerbaar op elke front-, wiel- of telescoopladerbak 

Technische gegevens:

 » Walsdiameter = 350 mm

 » Inclusief bevestigingsset, hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 enkelvoudig werkende koppeling met terugloop of  

1 dubbelwerkende koppeling vereist

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Ø Walsen Opbrengst – maïs tot ca. Vereiste oliecapaciteit voor maïs vanaf Gewicht ca. HE *€ netto

GRSFLM900015 Freeswals Fräsfix 2000 mm 350 mm 2,5 m³ 80 l 150 kg St. 2.951,30  

GRSFLM900016 Freeswals Fräsfix 2500 mm 350 mm 3,0 m³ 80 l 170 kg St. 3.071,20  

GRSFLM900018 Freeswals Fräsfix 3000 mm 350 mm 3,5 m³ 80 l 300 kg St. 3.493,60  

600303 Montagekosten in combinatie met bak  88,00   

Kenmerken:

 » Geschikt voor maïssilage en CCM

 » Niet geschikt voor kuilgras

 » Levert bĳzonder nette freesfunctie

 » Messen van hardmetaal – geen uitbreken

Kenmerken:

 » Geschikt voor mais, CCM en gehakseld kuilgras

 » Freest tussen 2,5 en 4,0 m³ maïssilage per minuut

 » Ideale plaatsing van messen zorgt voor schone en 

efficiënte uitname

 » Messen van hardmetaal – geen uitbreken

 » Kantelverstelling met tandschĳfsysteem
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Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Opbrengst – maïs tot ca. Vereiste oliecapaciteit voor maïs vanaf Gewicht ca. HE *€ netto

GRSFLM900010 Freeswals Standaard 1500 mm 1,5 m³ 40 l 100 kg St. 1.927,20  

GRSFLM900000 Freeswals Standaard 2000 mm 1,7 m³ 40 l 140 kg St. 2.048,20  



Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Inhoud ca. Hefkracht ca. Breedte Hoogte Gewicht ca. HE *€ netto

RSRFLM200000 Bietenhakselaar 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1070 kg St. 13.249,50  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving Inhoud ca. Hefkracht ca. Breedte Hoogte Gewicht ca. HE *€ netto

RSRRTL200000 Bietenhakselaar 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1120 kg St. 14.899,50  

Bietenhakselaar "Ruby 2000"

Technische gegevens:

 » Aandrĳving via hydromotor

 » Benodigde oliehoeveelheid: 60 l

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Kenmerken: 

 » Oppakken, transporteren en kleinsnĳden  

in één enkele handeling

 » Snĳder - ongevoelig voor stenen door hoogwaardig slĳtvast 

staal

 » Traploos verstelbaar contrames, waardoor het materiaal op 

een willekeurige maat gehakseld kan worden

 » Slĳtstrip van zeer sterk slĳtvast staal (HB 500)

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.

De dwarslopende klauwenbodem schuift de balen tegen de wals en de 

kam. Door de kam is gedoseerd strooien gegarandeerd. 

Balenhakselaar "Duo"

Technische gegevens:

 » De snelheid van de klauwenbodem kan door een 

regelventiel traploos worden ingesteld

 » Door de hefarm om te bouwen kan de balenhakselaar links 

of rechts worden gebruikt

 » Driepunts- en Euronorm-opname aan beide zĳden

 » Oliehoeveelheid 40 liter

 » 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

BALFLI000001 Balenhakselaar Duo 1100 kg St. 9.034,30  

Kenmerken: 

 » Aangeschroefde driehoeksmessen voor een fijne en 

nauwkeurige dosering van het voer

 » De balen worden opgenomen door een hydraulische 

opnamearm (mech. instelbaar)

 » Geschikt voor kuilgras (gesneden), hooi en strobalen

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Balenhakselaar Profi-Combi

De onder dwarslopende schraapbodem schuift de baal tegen de frees. Een steunkam voorkomt dat de kuil zich om de 

frees wikkelt en zorgt daardoor voor een grondige dosering. Het afgefreesde voer valt via de afvoeropening direct in de 

voederbakken.

Technische gegevens:

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

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

 » Aandrĳving van de wals via cardanas  

(meegeleverd)

 » Traploze regeling van het opbrengstvolume door een 

hydraulisch blok

 » 2 dubbelwerkende stuuraansluitingen vereist

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Inhoud ca. Gewicht ca. HE *€ netto

BALFLI000000 Balenhakselaar Profi-Combi rechter uitvoering 3,3 m3 1050 kg St. 11.202,40  

BALFLI000005 Balenhakselaar Profi-Combi linker uitvoering 3,3 m3 1050 kg St. 13.008,60  
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. Bandenmaat Gewicht ca. HE *€ netto

BALFLI000801 Onderstel 160 kg 18,5 x 8,5 - 8 160 kg St. 2.048,20  

BALFLI000805 Aanhangbalk St.  1.210,00   
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Kenmerken: 

 » 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 kuilgras (gesneden), hooi en strobalen

 » Gelĳkmatige verdeling van het voeder

 » Ook los voer kan gedoseerd worden ingebracht

65*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Frontladerverlenging 3 meter
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Siloklauw

Technische gegevens:

 » 12 frontladertanden elk van 1000 mm lengte  

(M22 x 1,5 mm)

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Opname "apparaatkant" Armlengte Gewicht ca. HE *€ netto

FLVFLM000000 Frontladerverlenging Euronorm, cat. II 3000 mm 260 kg St. 2.649,90  

Toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

FLVFLM000200 Meerprĳs cat. III "apparaatkant" St. 240,90  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Beschrĳving Opname "apparaatkant" Armlengte Gewicht ca. HE *€ netto

FLVRTL000000 Frontladerverlenging Telescooplader, wiellader, cat. II 3000 mm 310 kg St. 3.089,90  

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Armlengte Gewicht ca. HE *€ netto

SIKFLM000000 Euronorm 2250 mm 3000 mm 370 kg St. 1.807,30  

SIKRTL000001 Wiel- of telescooplader 2250 mm 3000 mm 420 kg St. 2.357,30  

Kenmerken: 

 » Veilige oplossing voor grote uitname van kuil

 » Robuuste en eenvoudige constructie

 » Geen koppelingen voor hydrauliek

 » Optie: Aanbouw van freeswals in plaats van roerpoot 

mogelĳk

Kenmerken: 

 » Standaard met Euronorm-opname aan zĳde van 

het dragende voertuig

 » Opname voor cat. II aan de apparaatkant

 » In combinatie met een blad geschikt voor het 

omhoog schuiven van diverse bulkgoederen, bĳv. 

maïskorrels, graan etc.

Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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BODEMBEWERKING EN  
GRASLAND

Bodembewerking met doorslaggevende voordelen

Kettingschĳfeg



Kettingschijfeg "KSE680"

Eén apparaat - veelzĳdig in gebruik.  

Deze ongebruikelĳke wĳze van bodembewerking overtuigt met doorslaggevende voordelen!

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

KSEFLM000005 Kettingschĳfeg St. 43.964,80  

Voor aanbouw op driepuntsopname

Kenmerken: 

» Geringe slĳtage

» Extreme oppervlaktecapaciteit tot ca. 12 ha/uur

» Vereiste werksnelheid ca. 10 - 18 km/h

» Inzetgebieden: Maïsstoppels bewerken,

maïsboorderbestrĳding, stoppelmulch, mestinwerking,

zaaibedvoorbereiding, tussengewassen/biomassa inwerken,

onkruidbestrĳding

» De maïsstoppels worden goed ontworteld en platgedrukt

» Zaad van tussengewassen eenvoudig met een pendelstrooier

voor de bewerking

» Laag brandstofverbruik

» Frame hydr. in hoogte verstelbaar

» Hydraulische kettingspanning - daardoor instelbaar voor de

meest uiteenlopende bodemomstandigheden

SlĳSlĳĳtvatvastestestete sttalea eeeen sn sscchĳchĳĳĳvenvvene mmet et eenee afsfstant d van an ann 13013  mm OpnOpnpnOpnOpnOp ameameameameeame viviviivia ta ta ta ta tta rereekrekrekrekre balallbalbaballkenkenkenkenkenkenke MasMasMaMasMasMasMaMassiesieieeiesiessiesiees f vf vf vff vff ersersersersersersr tetelt babaaaaaaar sr sr sr sr ssteteut nwiel

Technische gegevens:

» Hydraulisch klappend

» Aanhanging via onderste trekstang CAT II/III

» Werkbreedte: ca. 7 meter

» Gewicht ca. 4600 kg

» Totale lengte 9600 mm

» 3x dubbelwerkende koppeling vereist of optioneel stuurblok
incl. bedieningspaneel - dan 1x dubbelwerkende koppeling
vereist

» Slĳtvaste schĳven - afstand 130 mm

» Schĳfdiameter 350 mm

» Schĳven afzonderlĳk vervangbaar

» Incl. remas en persluchtinstallatie

» De standaardeenheid heeft 110 kg/m

» Gewicht van een enkele verzwaringsschĳf: 2,7 kg

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

KSEFLM000020 Stuurblok incl. bedieningspaneel voor 1x dw St. 1.807,30  

KSEFLM000012 Meerprĳs voor tweede verzwaringsschĳvenset Set 1.204,50  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Sterke kettingen voor een effectieve universele inzetbaarheid

Of u nu stoppelresten bewerkt, onkruid bestrĳdt, het zaadbed 

voorbereid, tussengewassen/biomassa inwerkt of de maïsboorder 

bestrĳdt - de kettingschĳveneg behaalt uitstekende resultaten bĳ 

elk facet van de bodembewerking.

De constructie bestaat uit een kruisvormig frame met aan de vier 

open zĳden scherpe stalen schĳfkettingen. Verwisselbare schĳven 

vormen een flexibele eenheid, waarvan het gewicht dankzĳ 

extra segmenten tussen 90 - 120 kg per meter kan variëren. De 

zware kettingen zorgen door het eigen gewicht en beweeglĳkheid 

voor een optimale aanpassing aan de bodemstructuur en 

verkleinen zelfs de hardste oogstresten duidelĳk agressiever dan 

conventionele schĳfeggen. 

Daarbĳ zĳn de bedrĳfskosten aanzienlĳk geringer doordat het 

brede kettingschuivenframe eenvoudig getrokken wordt. De 

besparingen bĳ de bestrĳdingsmiddelen die daaruit resulteren zĳn 

een bĳzonder voordeel in de strĳd tegen onkruid en resistenties. 

Het doorslaggevende voordeel van de kettingschĳveneg is de 

bewerking van de plantenresten, waar het gevaarlĳke ongedierte 

tussen wortels en het begin van de halm overwinteren. In plaats 

van met klepel- of sikkelmulchers, die bĳ gebruik veel duurder 

zĳn en bĳ oneffenheden in de bodem veel plantenresten missen, 

blinkt de kettingschĳveneg uit door geringe bedrĳfskosten en 

indrukwekkende resultaten bĳ het verkleinen van de maïshalm.

zwart - snĳschĳf

groen - kettingscharnier standaard 

geel - verzwaringsschĳf 

rood - tweede verzwaringsschĳf optioneel af fabriek
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Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

PWXFLA526000 2600 mm werkbreedte, gewicht zonder eg 1000 kg St. 5.721,10  

Toebehoren tegen meerprĳs:

WALPRO526801 Front-eg 2600 mm 165 kg St. 1.505,90  

WALPRO526802 Messeneg 2600 mm 200 kg St. 2.469,50  

WALPRO626001 Schĳfeg 2600 mm 160 kg St. 1.384,90  

PWXFLA530000 3000 mm werkbreedte, gewicht zonder eg 1100 kg St. 6.443,80  

Toebehoren tegen meerprĳs:

WALPRO530801 Front-eg 3000 mm 195 kg St. 1.613,70  

WALPRO530803 Messeneg 3000 mm 230 kg St. 2.601,50  

WALPRO630001 Schĳfeg 3000 mm 180 kg St. 1.505,90  

Kenmerken: 

 » Achter- en frontaanbouw mogelĳk

 » Snelle aanbouw dankzĳ snelkoppeling-

driepuntsopname

 » Zorgvuldige verkleining door de spitse 

tanden

 » Perfecte bodemaanpassing

 » Zelfreinigend door in elkaar lopende 

ringen

 » Stuurbok zorg voor goed rĳden door 

bochten

 » Een geringere werkdiepte van de draai-

eg volstaat – geringer krachtverbruik

 » Genoeg eigengewicht - de wals wordt 

in de zweefstand gezet (geen druk op 

de wals vereist)

 » Twee rĳen, schĳfdiameter:  

570 mm 

Profiwals

In elk opzicht een economisch voordeel -  

optimaal rĳcomfort en geringe slĳtage aan de tractor en de volgende apparaten!

EEgEgEgEggEggEgEMesMesMMeMesMesMesMesMMesMesMesesseMMeesssssM ssensensensensensensensensseens nes egegegegegegegegeeeeggeegegFroFroFroFroFrooront-nt-nt-nt-nt-nt-t-t-egeeggegegegegegeeg

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor achteraanbouw Set  495,00   

PSSFLI200502 Waarschuwingsborden om in te steken met handgreep en licht voor frontaanbouw Set  495,00   

Algemene toebehoren tegen meerprĳs:

Voor aanbouw op driepuntsopname
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Eg "STR610"

Kenmerken: 

 » Werksnelheid: 8 - 18 km/u

 » Elke tand is beweegbaar aan het frame gelagerd en 

afzonderlĳk met een speciale duplexveer voorgespannen

 » Door de speciale duplexveer blĳft de voorspandruk van 

elke afzonderlĳke tand op de gehele veerweg gelĳk - 

ongeacht de stand van de tand

 » Met een tuimelaar kunnen alle tanden centraal worden 

versteld wat enorm veel werk bespaart

Technische gegevens:

 » Werkbreedte ca.: 6,10 m

 » Transportbreedte ca.: 2,50 m

 » Opname: Cat. II

 » Incl. hydr. klapsysteem

 » Met 8 stabiele loopwielen (kogelgelagerd)

 » 6 tankrĳen

 » Materiaaldikte tanden ca.: 8 mm

 » Streepafstand ca.: 30 mm

 » 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

Artikelnr. Beschrĳving Breedte gewicht HE *€ netto

SGLFLM000000 Eg 6300 mm 1350 kg St. 13.852,30  

Voor aanbouw op driepuntsopname
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Hydraulisch aanbouwdeel "Multi"

Voor bodembewerkings- en drilcombinaties

Het frame is vervaardigd van hoogwaardig staal en daarom enorm 

torsiebestendig. Bĳ rĳden op hellingen of op zware, weerbarstige grond 

blĳven de drilcombinaties 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. Deze 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 drilmachines 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. HE *€ netto

HATFLM000000 Hydraulisch aanbouwdeel Multi – Universele uitbreidingsset 165 kg St. 1.301,30  

Toebehoren tegen meerprĳs

HATFLM000800 Bevestigingsdeel speciaal passend voor KUHN Set  110,00   

B

A

Kenmerken: 

 » Ideaal voor hellingen – torsiebestendig

 » Optimaal zwaartepunt bĳ rĳden op de openbare weg

 » Apart verstelbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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BAKKEN EN
UITKUILAPPARATEN

De krachtige helper

Volumebak "Standaard" 



Technische gegevens:

 » Met flexibele klapwand, 1140 mm diep, 500/430 

mm hoog

 » Stapelaaropnamedrager,  

binnenbreedte 148 mm, is tegelĳkertĳd opslag 

van het uitkiepmechanisme, daardoor bĳzonder 

robuust

 » 2-cilindersysteem

 » Max. draagvermogen: 2,5 ton

Achter- en hoogkiepbak "Gigant"

WWeeWeeWeeeeW rgargargrgave ve veve vanvannanvanan dedeee veveverscrscrscrsschilhilhilhilh lenlennenlee dde de e kiekiekiekieephophophphoph ogtogtgtogtogtgog een en eennnn bbĳ bĳ ĳ ddezdezdezd elfelfee de de de frofrofr ntlntlntlnt adeadeadeerr

Kenmerken: 

 » 3-voudige opname voor 

stapelaar-, driepunts- en 

Euronorm-opname

 » Zeer goed als hoogkiepbak 

geschikt, kiephoek ca. 111°

 » Opnamebok verzinkt, bak gelakt

 » Hoger overladen dan met een 

conventionele kiepbak

 » Lagering met DU-bussen 

 

 » Flexibele klapwand:  

kan door omsteken als 

verlenging van het laadvlak of 

als achterwandverhoging worden 

gebruikt

 » Slĳtstrip van HB 500, 

schroefbaar, afgeschuind, uit één 

stuk gemaakt, gemonteerd met 

speciale verzonken schroeven, 

dus vlak met de slĳtstrip

LaaaaLaaLaadopdodopdopperperperpervlavlavlavlakvekvekvekverlerlerlerlengnging ng

OpbOp ouwuw met zichtuitsnede voor or maxm imaal volume

GesGesessssssGesG sGeesssGGG scccchrchrchrcc oefoe de e slĳslĳlĳtsttsttsttstripriprippripripppripripriripipppppp ggg, gggg gg,,, g, gg,,, gggeeeeeeneeneeneeeeeeeennn uiuiuiuuiuiuiuuuuu tstststtsttstsst kekeekekekkekkkk ndndendedeeeedeed sscsscsccscs hrohrohrohrohrohrohrohh oeveeveeveveeveeeeee nnnnn
SlĳSlĳtstststriprip vavan hn hoogoogwaawa rdidig sg sg lĳtlĳtĳ vasva t st staal - schroefbaar,

glaag d od oppeppervlrvlakak

RonRonRoRonRonRoRoo gengengengen vovovoovovvooror oroororor ororoor ooor rrrrr houhouhouhohouuuuhouhohouhhoohouuhouhhooooo ttttrttrrttrttrrtttrttttttrttransansaansannnsaansansansanssporpporporpporpoppopopororporporportttttttttt

SneSSneSSSSSSSSSn llelle enennene eeeeeeeeeenvonvovonvonvonvonvouududiudiudiiu gege ge ge gegege ggeg ververveververerrververererre ggregregregregregregrergregregreg ndendendendndnden linlinling g vg aann de de kklaklak pwapwandn

VeiVeiVeiVeiiVeiieiiligligiligiliggggglig ttrtttrtrtrtrtransanansnsansansansansnnnsnspoporporporporporporporporttttttt
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DriDriDriD epuepuuuepuuuupuuntsntsntstsntsnnttss, , E, EEEEEEEurourourourooururourouroonnorornoornornonnoo m em em em emm em em ennnn n v vv vvv vvvnn orkorkorkorkkorkorkorkorkorkororkr efhhefefefhhehefhefhheefffeefhh fh fopeopeeopeopeoopeopeopopeopeoopeopopopep niinininnn ninnniinninn gengenggenengengg , , ssss, sssss, , s, tannnnntaaantatannttaaantanandadaadadaaaaaadaaaddaaaadadadaaaaadada rddrdrddrrdrdr

GerGerGerGerGeGeree eedeedeeeee scschchcchhchapsapspspspsssssspssapspssp hhohouhouohohouohouoouhhhhhh derderdererdeerrrr

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

HSHFLM182000 Achter- en hoogkiepbak "Gigant" 1800 mm 0,90 m³ 450 kg St. 3.433,10  

HSHFLM202000 Achter- en hoogkiepbak "Gigant" 2000 mm 1,00 m³ 470 kg St. 3.553,00  

HSHFLM222000 Achter- en hoogkiepbak "Gigant" 2200 mm 1,10 m³ 485 kg St. 3.793,90  

Artikelnr. Beschrĳving Breedte HE *€ netto

HSHFLM180804 Stortgoedopbouw (710 mm) met zichtuitsnede 1800 mm St. 1.084,60  

HSHFLM200804 Stortgoedopbouw (710 mm) met zichtuitsnede 2000 mm St. 1.204,50  

HSHFLM220804 Stortgoedopbouw (710 mm) met zichtuitsnede 2200 mm St. 1.325,50  

HSHFLM900052 Werktuighouder - aangeschroefde strook voor bezem, schop enz. St.  220,00   

HSHFLM900070 Led-breedtelichten - set Set  275,00   

HSHFLM900075 Meerprĳs zĳslĳtdeel uit HB 500 Set 722,70  

HSHFLM900057 Insteekrongen (set 4 stuks) voor houttransport Set  154,00   

HSHFLM900080 Speciale lak St.  440,00   

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Kenmerken: 

 » Voor front- en achteraanbouw

 » Combinatie opname voor flexibel werken:  

Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II

 » Door de zeer vlakke bak wordt het opnemen van 

stortgoed zoals bĳv. sneeuw, houtsnippers, kuil en 

andere producten bĳzonder eenvoudig

 » Kiepzĳde door steekbouten instelbaar

 » Alle kieppanelen kunnen naar boven of naar onderen 

toe geopend worden

 » Bĳzonder robuuste constructie

Technische gegevens:

 » Diepte: 1250 mm/hoogte: 600 mm

 » Binnenmaten vorkhefopeningen: 150 mm x 70 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Driezijdige kiepbak

De constructie blinkt uit door een 3-zĳdige 

kiepmogelĳkheid en garandeert door het ver naar 

voren gerichte draaipunt dat het stortgoed hoger 

kan worden uitgekiept.

Artikelnr. Aanduiding Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

HSHFLM200003V Driezĳdige kiepbak 2000 mm 1,60 m³ 470 kg St. 5.299,80  

HSHFLM220003V Driezĳdige kiepbak 2200 mm 1,80 m³ 525 kg St. 5.781,60  

AAchAchAchAchhAc tertereterertertere kiekiekiekkkk ephophophophopp eek ek k ekekekkekk tottottotottotott 555555555555555°°°°

KieKieKKKieKieee hphoophophophoo kek kek ekkkek opzopopzopzopp ĳ tĳ tĳĳ tĳ tĳ tĳ tĳ tot ot oto 50°50°50°0°055KieKieKieKiephophophohphophoekekek ekek opzopzopzopzopzopzĳ tĳ tĳ tĳ tĳ ot ot otot 550°50°500

Voor aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Voor aanbouw op Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname

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

75*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Door de voordelige cilinderomkering bereikt de loodrecht 

ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 

3,5 t en een trekkracht van 1,8 t.

 » Maat vorkhefopeningen: 155 mm x 70 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende hydraulische koppeling vereist

Achter- en hoogkiepbak met pendelwand en centrale vergrendeling

1010 mm diep, 585 mm hoog

Voor aanbouw aan Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Volume ca. Kiephoek Gewicht ca. HE *€ netto

HSHFLM150000V Achter- en hoogkiepbak 1500 mm 0,95 m³ 71° 325 kg St. 1.987,70  

HSHFLM180000V Achter- en hoogkiepbak 1800 mm 1,15 m³ 71° 340 kg St. 2.107,60  

HSHFLM200000V Achter- en hoogkiepbak 2000 mm 1,25 m³ 71° 355 kg St. 2.228,60  

HSHFLM220000V Achter- en hoogkiepbak 2200 mm 1,40 m³ 71° 370 kg St. 2.348,50  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Hoogte Gewicht ca. HE *€ netto

HSHFLM150802V Opbouw, gemonteerd 1500 mm 500 mm 80 kg St. 987,80  

HSHFLM180802V Opbouw, gemonteerd 1800 mm 500 mm 90 kg St. 1.060,40  

HSHFLM200802V Opbouw, gemonteerd 2000 mm 500 mm 100 kg St. 1.119,80  

HSHFLM220802V Opbouw, gemonteerd 2200 mm 500 mm 110 kg St. 1.180,30  

Afb. pendelwand naar boven

geklapt

Opnamemogelĳkheden:

Euronorm, driepunts- en

stapelaaropname

Uitklapbare pendelwand dient 

als bakverlenging

Uitvoering met opbouw h k 1°Kiephoek tot ca. 71°!

Kenmerken: 

 » Combinatie opname voor flexibel werken:  

Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II

 » 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

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Kenmerken: 

 » Pendelwand gelakt

Achter- en hoogkiepbak met 

klapwand

1100 mm diep, 470/580 mm hoog

Technische gegevens:

 » Door de voordelige cilinderomkering bereikt de loodrecht 

ingebouwde hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 

3,5 ton en een trekkracht van 1,8 ton.

 » Maat vorkhefopeningen: 155 mm x 70 mm

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Volume ca. Gewicht ca. Kiephoek HE *€ netto

HSHFLM150005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 1500 mm 0,95 m³ 320 kg 71° St. 1.927,20  

HSHFLM180005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 1800 mm 1,15 m³ 340 kg 71° St. 2.048,20  

HSHFLM200005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 2000 mm 1,25 m³ 360 kg 71° St. 2.168,10  

HSHFLM220005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 2200 mm 1,40 m³ 380 kg 71° St. 2.348,50  

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

Zo maakt u uit uw achterbak een groot volume trekkerbak - alleen geschikt voor deze versie met de klepwand

HSHFLM900055 Driehoekspunten (voor latere montage) gemonteerd Set 240,90  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Kenmerken: 

 » Combi-opname  

Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II

 » De bĳzonder vlak gevormde bak vereenvoudigt het opnemen 

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

(ook geschikt voor het ruimen van sneeuw)

 » De driepuntsopname richt zich ver naar  

voren en verzekert zo een hoger uitkiepen van het stortgoed

 » Klapwand ook ideaal voor sneeuwschuiven of voor 

houttransport

 » 1 dubbelwerkende hydraulische koppeling vereist

Achterbak "Small" met 

pendelwand

835 mm diep, 510/570 mm hoog

Technische gegevens:

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Volume ca. Kiephoek Gewicht ca. HE *€ netto

HSHFLM121000V Hydraulische achterbak "Small" 1200 mm 0,60 m³ 89° 225 kg St. 1.421,20  

HSHFLM151000V Hydraulische achterbak "Small" 1500 mm 0,70 m³ 89° 245 kg St. 1.554,30  

HSHFLM181000V Hydraulische achterbak "Small" 1800 mm 0,80 m³ 89° 265 kg St. 1.734,70  

HSHFLM201000V Hydraulische achterbak "Small" 2000 mm 0,90 m³ 89° 285 kg St. 1.795,20  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Hoogte Gewicht ca. HE *€ netto

HSHFLM121002 Opbouw, gemonteerd/gelakt 1200 mm 250 mm 34 kg St. 409,20  

HSHFLM151002 Opbouw, gemonteerd/gelakt 1500 mm 250 mm 38 kg St.  385,00   

HSHFLM181002 Opbouw, gemonteerd/gelakt 1800 mm 250 mm 42 kg St. 493,90  

HSHFLM201002 Opbouw, gemonteerd/gelakt 2000 mm 250 mm 45 kg St. 518,10  

Afb. opbouw (niet bĳ leveringsomvang inbegrepen, tegen meerprĳs verkrĳgbaar)

Voor aanbouw aan Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II

77*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Technische gegevens:

 » Maximaal draagvermogen: 800 kg

 » Diepte buiten: 1090 mm

 » Hoogte 

achter: 640 mm 

voor: 460 mm

Achterbak "mechanisch"

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Werkbreedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

HSMFLM120000V 1200 mm 0,70 m³ 170 kg St. 891,00  

HSMFLM150000V 1500 mm 0,80 m³ 190 kg St. 951,50  

HSMFLM180000V 1800 mm 1,00 m³ 210 kg St. 963,60  

HSMFLM200000V 2000 mm 1,10 m³ 220 kg St. 1.024,10  

HSMFLM220000V 2200 mm 1,20 m³ 230 kg St. 1.084,60  

Kenmerken: 

 » Zeer robuuste uitvoering

 » Extra versterkingsbuis aan de kopse kant zorgt  

voor de hoogste stabiliteit

 » Ontgrendeling van het palmechanisme via trekkabel

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Voor aanbouw aan minilader
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m³ 130 kg St. 710,60  

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m³ 145 kg St. 759,00  

SGSHFL000009V 1050 mm 0,50 m³ 160 kg St. 783,20  

SGSHFL000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg St. 827,20  

SGSHFL000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg St. 887,70  

SGSHFL000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg St. 972,40  

SGSHFL000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg St. 996,60  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Art.nr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGSRTL000002V 1800 mm 0,75 m³ 250 kg St. 1.192,40  

SGSRTL000003V 2000 mm 0,80 m³ 270 kg St. 1.216,60  

SGSRTL000004V 2200 mm 0,85 m³ 290 kg St. 1.397,00  

SGSRTL000005V 2400 mm 0,95 m³ 310 kg St. 1.469,60  

SGSRTL000006V 2600 mm 1,05 m³ 330 kg St. 1.625,80  

SGSRTL000007V 2800 mm 1,15 m³ 350 kg St. 1.782,00  

Bak voor zwaar materiaal 

"Standaard"

860 mm diep, 740 mm hoog

Kenmerken: 

 » Bodem versterkt

 » De beste afwerking - uit een stuk gevormd

 » Met doorlopend verstevigingsprofiel aan de bovenzĳde voor de 

hoogste stabiliteit en torsiestĳfheid

 » Conische vorm maakt dat het stortgoed er beter afglĳdt

Technische gegevens:

 » Draagvermogen: max. 3 ton

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Voor aanbouw aan de Euronorm – verzinkt
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGSFLM000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg St. 662,20  

SGSFLM000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg St. 722,70  

SGSFLM000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg St. 807,40  

SGSFLM000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg St. 831,60  

SGSFLM000004V 2200 mm 0,85 m³ 260 kg St. 1.012,00  

SGSFLM000005V 2400 mm 0,95 m³ 280 kg St. 1.084,60  

SGSFLM000006V 2600 mm 1,05 m³ 290 kg St. 1.240,80  

SGSFLM000007V 2800 mm 1,15 m³ 310 kg St. 1.397,00  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 157,158
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Volumebak "Standaard"

920 mm diep, 820 mm hoog 

Volumebak "Heavy duty"

920 mm diep, 835 mm hoog

Technisch gegeven:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Technisch gegeven:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

VSSFLM000018 1800 mm 0,90 m³ 250 kg St. 1.072,50  

VSSFLM000020 2000 mm 1,00 m³ 270 kg St. 1.084,60  

VSSFLM000022 2200 mm 1,10 m³ 290 kg St. 1.119,80  

VSSFLM000024 2400 mm 1,20 m³ 310 kg St. 1.192,40  

VSSFLM000026 2600 mm 1,30 m³ 330 kg St. 1.277,10  

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

VSSFLM000019 1900 mm 0,90 m³ 300 kg St. 1.180,30  

VSSFLM000021 2100 mm 1,00 m³ 320 kg St. 1.204,50  

VSSFLM000023 2300 mm 1,10 m³ 340 kg St. 1.240,80  

VSSFLM000025 2500 mm 1,20 m³ 360 kg St. 1.325,50  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

VSSRTL000019 1900 mm 0,90 m³ 350 kg St. 1.620,30  

VSSRTL000021 2100 mm 1,00 m³ 370 kg St. 1.644,50  

VSSRTL000023 2300 mm 1,10 m³ 390 kg St. 1.680,80  

VSSRTL000025 2500 mm 1,20 m³ 440 kg St. 1.765,50  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

VSSRTL000018 1800 mm 0,90 m³ 300 kg St. 1.512,50  

VSSRTL000020 2000 mm 1,00 m³ 320 kg St. 1.524,60  

VSSRTL000022 2200 mm 1,10 m³ 340 kg St. 1.559,80  

VSSRTL000024 2400 mm 1,20 m³ 360 kg St. 1.632,40  

VSSRTL000026 2600 mm 1,30 m³ 380 kg St. 1.717,10  

Kenmerken: 

 » Gelakte uitvoering

 » Beste verwerking uit één stuk - gevormd met 

verstevigingsprofiel

 » Bodem versterkt

Kenmerken: 

 » Gelakte uitvoering

 » Beste verwerking uit één stuk -  

gevormd met verstevigingsprofiel

 » Bodem versterkt

 » Incl. 2 middenbalken

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 157, 158
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Artikelnr. Breedte Hoogte Type bevestiging Gewicht ca. HE *€ netto

SGSFLM000804 1500 mm 510 mm Vastschroefbaar 32 kg St. 253,00  

SGSFLM000807 1800 mm 510 mm Vastschroefbaar 37 kg St. 289,30  

SGSFLM000805 2000 mm 510 mm Vastschroefbaar 39 kg St. 313,50  

SGSFLM000806 2200 mm 510 mm Vastschroefbaar 42 kg St. 349,80  

SGSFLM000808 2400 mm 510 mm Vastschroefbaar 45 kg St. 361,90  

SGSFLM000809 2600 mm 510 mm Vastschroefbaar 48 kg St. 409,20  

SGSFLM000810 2800 mm 510 mm Vastschroefbaar 51 kg St. 433,40  

600.303 Montagekosten (fabrieksmontage)  88,00   

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

GRSFLM000003V 1600 mm 1,40 m³ 340 kg St. 1.481,70  

GRSFLM000005V 1800 mm 1,60 m³ 360 kg St. 1.554,30  

GRSFLM000007V 2000 mm 1,70 m³ 380 kg St. 1.674,20  

GRSFLM000010V 2200 mm 1,90 m³ 400 kg St. 1.795,20  

GRSFLM000012V 2400 mm 2,10 m³ 420 kg St. 1.915,10  

GRSFLM000014V 2600 mm 2,30 m³ 440 kg St. 2.048,20  

GRSFLM000016V 2800 mm 2,40 m³ 470 kg St. 2.228,60  

GRSFLM000018V 3000 mm 2,60 m³ 500 kg St. 2.530,00  

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

GRSRTL000003V 1600 mm 1,40 m³ 370 kg St. 1.866,70  

GRSRTL000005V 1800 mm 1,60 m³ 390 kg St. 1.939,30  

GRSRTL000007V 2000 mm 1,70 m³ 410 kg St. 2.059,20  

GRSRTL000010V 2200 mm 1,90 m³ 430 kg St. 2.180,20  

GRSRTL000012V 2400 mm 2,10 m³ 450 kg St. 2.300,10  

GRSRTL000014V 2600 mm 2,30 m³ 480 kg St. 2.433,20  

GRSRTL000016V 2800 mm 2,40 m³ 510 kg St. 2.613,60  

GRSRTL000018V 3000 mm 2,60 m³ 540 kg St. 2.915,00  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Kenmerken: 

 » Eenvoudige montage, levering incl. bevestigingsmateriaal

 » Ideaal voor het transport van kuil, houtsnippers enz.

 » Hoge laadprestaties, geen afvallend materiaal

 » Traploze hoekverstelling via tandwiel

Kenmerken: 

 » Voor licht stortgoed

 » Beste verwerking uit één stuk - gevormd met 

verstevigingsprofiel

 » Constructie met binnenvak

 » De slĳtagebescherming op de bodem voorkomt het 

doorschuren van het plaatstaal van de bodem

Opzetrooster voor frontladerbak

Geschikt voor zwaarmateriaalbak, volumebak en grote bak

Volumebak "Standaard"

1205 mm diep, 1080 mm hoog

Technisch gegeven:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 157, 158
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Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

GRSRTL000020 2400 mm 1.080 1.260 2 m³ 550 kg St. 3.601,40  

GRSRTL000022 2400 mm 1.220 1.400 2,5 m³ 590 kg St. 3.854,40  

GRSRTL000024 2400 mm 1.310 1.570 3,0 m³ 660 kg St. 4.095,30  

GRSRTL000028 2600 mm 1.310 1.570 3,7 m³ 750 kg St. 4.336,20  

GRSRTL000030 2600 mm 1.830 1.620 4,5 m³ 835 kg St. 4.457,20  

Kenmerken: 

 » Gelakte uitvoering

 » Voor licht stortgoed

Stortgoedbak "Robuust"

De stortgoedbak is geschikt voor het meest uiteenlopende laadgoed en blinkt uit door een groot vulvolume.

Technisch gegeven:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 157, 158
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Volumebak "David zware last"

1445 mm hoog, 1429 mm diep

Technisch gegeven:

 » Incl. onderschroefmessen van hoogwaardig slĳtvast staal 

(HB 500, 200 x 25 mm)
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Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

VSSRAD000023 2300 mm 2,9 m³ 1100 kg St. 6.022,50  

VSSRAD000025 2500 mm 3,1 m³ 1200 kg St. 6.504,30  

VSSRAD000028 2800 mm 3,5 m³ 1260 kg St. 6.986,10  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving

Polystrip en onderschroefmessen op pagina 157, 158

Kenmerken: 

 » Gelakte uitvoering

 » Stabiele onderbouw met verstevigingsbalken

 » Geschikt voor alle stortgoederen

Technische gegevens:

 » Standaard met FEM 

2-opname

 » Voor stapelaars tot 6 ton

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig 

slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Optie: Met FEM 

3-opname leverbaar

 » 1 dubbelwerkende 

koppeling vereist

 » 2 dubbelwerkende 

cilinders standaard

Kenmerken: 

 » Stabiele constructie

 » Voor bevestiging op 

aanwezige dragerplaat

 » Versteviging van de 

bakbodem

 » Hoge intrekkracht 

dankzĳ twee zware 

cilinders

 » Gunstig zwaartepunt 

en draaipunt, bĳzonder 

dicht bĳ de hefmast van 

de stapelaar 

Kiepbak voor stapelaardraagarmen

Voor aanbouw aan stapelaaropname
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

GSPFLM000100V 1500 mm 1,5 m³ 470 kg St. 2.770,90  

GSPFLM000102V 1800 mm 1,8 m³ 510 kg St. 3.131,70  

GSPFLM000104V 2000 mm 2,0 m³ 540 kg St. 3.372,60  

GSPFLM000106V 2500 mm 2,5 m³ 605 kg St. 3.613,50  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

GSPFLM000500 FEM 3 opname Set 121,00  

Grote kiephoek voor ideaal laden en lossen.
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Kenmerken: 

 » Combinatie opname voor flexibel werken:  

Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname

Kenmerken: 

 » Combinatie opname voor flexibel werken:  

Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname

 » Draaipuntbussen smeringvrĳ gelagerd

Hoogkiepbak

Door een hoogtewinst van ca. 1 meter kunnen 

aanhangers tot een laadhoogte van 4 meter 

probleemloos worden beladen.

Technische gegevens:

 » Maat vorkhefopening: 148 x 48 mm

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Hoogkiepbak "Heavy duty"

Door een hoogtewinst van ca. 1 meter kunnen 

aanhangers tot een laadhoogte van 4 meter 

probleemloos worden beladen. 

Technische gegevens:

 » Maat vorkhefopening: 148 x 48 mm

 » Kantelhoek: 90°

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal (HB 500, 200 x 

20 mm)

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

HKEFLM000000V 1800 mm 1,4 m³ 580 kg St. 3.372,60  

HKEFLM000005V 2000 mm 1,6 m³ 610 kg St. 3.493,60  

HKEFLM000010V 2200 mm 1,7 m³ 640 kg St. 3.613,50  

HKEFLM000015V 2400 mm 1,9 m³ 670 kg St. 3.975,40  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Uitvoering HE *€ netto

HKEFLM100000 Meerprĳs met wiel- of telescoopladeropname St. 963,60  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

HKEHRT000000V 2400 mm 2,4 m³ 1050 kg St. 9.997,90  

HKEHRT000001V 2600 mm 2,6 m³ 1100 kg St. 10.238,80  

HKEHRT000002V 2800 mm 2,8 m³ 1150 kg St. 10.720,60  

HKEHRT000003V 3000 mm 3,0 m³ 1200 kg St. 10.961,50  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Zeef- en haardhoutbak

925 mm hoog, 1260 mm diep

Artikelnr. Breedte Opname Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SKSFLM000000 2000 mm Euronorm 1 m3 280 kg St. 2.107,60  

Artikelnr. Breedte Opname Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SKSRTL000000 2000 mm Wiel- of telescooplader 1 m3 320 kg St. 2.657,60  

Aardappelbak

Uit één stuk gebogen ronde buizen maken 

moeiteloos reinigen van aardappels, bieten, 

maïskolven etc. mogelĳk.

1020 mm hoog, 1580 mm diep

Artikelnr. Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

KASFLM000000 2000 mm 380 kg St. 2.107,60  

KASFLM000005 2200 mm 410 kg St. 2.228,60  

KASFLM000010 2400 mm 460 kg St. 2.348,50  

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Art.nr. Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

KASRTL000000 2000 mm 430 kg St. 2.657,60  

KASRTL000005 2200 mm 460 kg St. 2.778,60  

KASRTL000010 2400 mm 510 kg St. 2.898,50  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Kenmerken: 

 » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 21 mm

 » Ronde buizen zĳn vervaardigd uit één stuk (Ø 30 mm) 

 » Rondstaal zĳdelings dient aan de opnamekant als 

bescherming tegen beschadiging

Kenmerken: 

 » Voldoende breedte tussen de staven:  

ca. 36 mm

 » Ronde bakvorm 

 » Volume: ca. 1 stapelmeter hout

85*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technisch gegeven:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Technisch gegeven:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)



Bigbag-vulbak

Artikelnr. Werkbreedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

BFSFLM000000 2000 mm 1,5 m³ 510 kg St. 4.698,10  

BFSFLM000005 2400 mm 2,4 m³ 620 kg St. 5.179,90  

Artikelnr. Beschrĳving Uitvoering HE *€ netto

BFSFLM900000 Wiel- of telescoopladeropname St. 602,80  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Kenmerken: 

 » Geschikt voor zaaigoed, tarwe of mais, kalk, 

houtsnippers, pellets en mest

 » Speciale vorm waarborgt goed opnemen van het 

stortgoed

Afb. met hydraulische scchhhhuuuiuuihuihuh iifffffffffff

Voor aanbouw aan Euronorm

Voermiddelen, pelletsMest, granulaatZaaigoed Zout

Doseersysteem voor bigbags RHINO

Probleemloze dosering van wegwerpbigbags

Artikelnr. Beschrĳving Uitvoering HE *€ netto

SBWXXX600266 Doseersysteem RHINO volledig verzinkt St.  119,90   

SBWXXX600252 Bigbag 1000 kg/90 x 90 x 120 mm St.  17,38   

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Standaard met hydraulische schuif

 » Met dubbelwerkende hydraulische cilinder 

 » Eenvoudige regeling en bediening van de opening 

door dubbelwerkende cilinder

Technische gegevens:

 »  Versterkte spiepunt

 » Eenvoudiger doordringen door het bigbagweefsel

 » Gegarandeerde dichtheid 

 » Diameter Ø 150 mm



Schuifbak "Universal"

De schuifbak van Fliegl is uitstekend geschikt voor het gedoseerd afschuiven van alle goederen.

Technische gegevens:

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Met een dubbelwerkende hydraulische cilinder

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

ASSFLM150000 1500 mm 1,6 m³ 610 kg St. 4.939,00  

ASSFLM200000 2000 mm 2,3 m³ 670 kg St. 5.179,90  

ASSFLM240000 2400 mm 2,9 m³ 700 kg St. 5.420,80  

ASSFLM280000 2800 mm 3,3 m³ 730 kg St. 6.022,50  

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

ASSRTL150000 1500 mm 1,6 m³ 660 kg St. 5.489,00  

ASSRTL200000 2000 mm 2,3 m³ 720 kg St. 5.729,90  

ASSRTL240000 2400 mm 2,9 m³ 750 kg St. 5.970,80  

ASSRTL280000 2800 mm 3,3 m³ 780 kg St. 6.572,50  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Kenmerken: 

 » Laadhoogte is groter dan bĳ normale bakken, omdat de 

bak niet meer in de aanhanger wordt gestoken

 » Uiteenlopend laadgoed gedoseerd afschuiven

 » Geen vastgekleefd of uitvallend materiaal

 » Afdichtstrook in schuifwand van polyurethaan

Stalmestvork
Technisch gegeven:

 » Hoogwaardig gesmede frontladertanden, 810 mm lang

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

SDGFLM000000V 1250 mm 7 140 kg St. 746,90  

SDGFLM000001V 1450 mm 8 150 kg St. 831,60    

SDGFLM000002V 1650 mm 9 160 kg St. 963,60  

SDGFLM000003V 1850 mm 10 180 kg St. 1.084,60  

SDGFLM000004V 2050 mm 11 200 kg St. 1.144,00  

SDGFLM000005V 2250 mm 12 220 kg St. 1.180,30  

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

SDGHRT000000V 1250 mm 7 140 kg St. 1.296,90  

SDGHRT000001V 1450 mm 8 150 kg St. 1.381,60  

SDGHRT000002V 1650 mm 9 160 kg St. 1.513,60  

SDGHRT000003V 1850 mm 10 180 kg St. 1.634,60  

SDGHRT000004V 2050 mm 11 200 kg St. 1.694,00  

SDGHRT000005V 2250 mm 12 220 kg St. 1.730,30  

Kenmerken: 

 » Verstevigd met ingelaste conusbussen

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

SDGFLM000800 Meerprĳs per tand van 1000 mm lang St. 16,50  

SDGFLM000801 Meerprĳs per tand van 1100 mm lang St. 24,20  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

87*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Kuilgrijpbak "Standaard"

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 hiermee eenvoudig worden gevuld. De zware dubbelwerkende hydraulische 

cilinders en de spits toelopende tanden zorgen voor perfecte uitname uit de kuil.

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGZFLM160000V 1600 mm 0,90 m³ 560 kg St. 2.951,30  

SGZFLM180000V 1800 mm 1,01 m³ 590 kg St. 3.071,20  

SGZFLM200000V 2000 mm 1,13 m³ 620 kg St. 3.372,60  

SGZFLM220000V 2200 mm 1,24 m³ 650 kg St. 3.674,00  

SGZFLM240000V 2400 mm 1,35 m³ 670 kg St. 3.793,90  

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGZHRT160000V 1600 mm 0,90 m³ 610 kg St. 3.501,30  

SGZHRT180000V 1800 mm 1,01 m³ 640 kg St. 3.621,20  

SGZHRT200000V 2000 mm 1,13 m³ 670 kg St. 3.922,60  

SGZHRT220000V 2200 mm 1,24 m³ 700 kg St. 4.224,00  

SGZHRT240000V 2400 mm 1,35 m³ 720 kg St. 4.343,90  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Kenmerken: 

 » Robuuste grĳperverbinding

 » Aanvullende knooppuntplaten ter versterking  

van de grĳpunit

 » Verwĳderbare wand

Technische gegevens: 

 » Maximale openingsbreedte: 1420 mm

 » Slĳtstrip en grĳparm van hoogwaardig 

slĳtvast staal (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en 

slangen

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Kuilgrijpbak "Zware last XL"

1480 mm diep, 1335 mm hoog

De Fliegl-kuilgrĳpbak 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 worden gevuld.

Technische gegevens:

 » Maximale openingsbreedte: 1960 mm

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 200 x 25 mm)

 » Mantelplaat uit één stuk gekant

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGZFLM221000 2200 mm 1,8 m³ 960 kg St. 6.684,70  

SGZFLM241000 2400 mm 1,9 m³ 1060 kg St. 6.986,10  

SGZFLM261000 2600 mm 2,0 m³ 1160 kg St. 7.107,10  

SGZFLM281000 2800 mm 2,1 m³ 1260 kg St. 7.467,90  

Silogrijpvork "Standaard"

Technische gegevens:

 » Maximale openingsbreedte: 1410 mm

 » Frontladertanden: 810 mm (M22 x 1,5)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en -slangen

Art.nr. Breedte Tanden Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGZFLM160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 500 kg St. 3.011,80  

SGZFLM180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 530 kg St. 3.131,70  

SGZFLM200010V 2050 mm 11 1,14 m³ 560 kg St. 3.372,60  

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Tanden Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

SGZHRT160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 550 kg St. 3.671,80  

SGZHRT180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 580 kg St. 3.791,70  

SGZHRT200010V 2050 mm 11 1,10 m³ 610 kg St. 4.032,60  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Kenmerken: 

 » Robuuste grĳperverbinding

 » De ingelaste conusbussen zorgen ervoor, dat de 

meegeleverde frontladertanden goed vast zitten

Kenmerken: 

 » Hogere totale stabiliteit dankzĳ  

de ronde overgang van de bodem naar de achterwand

 » Eenvoudigere reiniging: vooral kleverig materiaal kan 

beter worden gelost

 » Extra slĳtstrippen bieden meer bescherming tegen 

slĳtage en geven de bodem een grotere belastbaarheid

 » Klauwen van hoogwaardig staal (20 mm, HB 500)

89*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Mest- en kuilgrijperbak

Technische gegevens:

 » Maximale openingsbreedte: 1370 mm

 » Slĳtstrip van hoogwaardig slĳtvast staal  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist
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Art.nr. Breedte Aantal cilinders Tanden Volume ca. Gewicht ca. ME *€ netto

DSSFLM120000V 1250 mm 2 7 0,82 m³ 300 kg St. 2.409,00  

DSSFLM140000V 1450 mm 2 8 0,95 m³ 320 kg St. 2.530,00  

DSSFLM160000V 1650 mm 2 9 1,10 m³ 340 kg St. 2.589,40  

DSSFLM180000V 1850 mm 2 10 1,20 m³ 360 kg St. 2.710,40  

DSSFLM200000V 2050 mm 2 11 1,40 m³ 380 kg St. 2.830,30  

DSSFLM240000V 2250 mm 2 12 1,50 m³ 400 kg St. 3.071,20  

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Breedte Aantal cilinders Tanden Volume ca. Gewicht ca. HE *€ netto

DSSHRT120000V 1250 mm 2 7 0,82 m³ 350 kg St. 2.959,00  

DSSHRT140000V 1450 mm 2 8 0,95 m³ 370 kg St. 3.080,00  

DSSHRT160000V 1650 mm 2 9 1,10 m³ 390 kg St. 3.139,40  

DSSHRT180000V 1850 mm 2 10 1,20 m³ 410 kg St. 3.260,40  

DSSHRT200000V 2050 mm 2 11 1,40 m³ 430 kg St. 3.380,30  

DSSHRT240000V 2250 mm 2 12 1,50 m³ 450 kg St. 3.621,20  

Kenmerken: 

 » Volumineuze grĳpklauw 

 » Sterke grĳparm en grote openingshoek door de 

positionering van de cilinders aan de bovenzĳde

 » Stabiele, rondgevormde bakonderbouw

 » Zĳwand links en rechts afschroefbaar

 » Veelzĳdig gebruik

 » Stabiel en robuust

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Mest- en kuilgrijpvork

Technische gegevens:

 » Maximale openingsbreedte: 1424 mm

 » Met frontladertanden (Ø 810 mm, M22 x 1,5)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

DSGFLM120000V 1250 mm 7 270 kg St. 2.409,00  

DSGFLM140000V 1450 mm 8 300 kg St. 2.530,00  

DSGFLM160000V 1650 mm 9 320 kg St. 2.649,90  

DSGFLM180000V 1850 mm 10 340 kg St. 2.710,40  

DSGFLM200000V 2050 mm 11 360 kg St. 2.830,30  

DSGFLM220000V 2250 mm 12 380 kg St. 3.071,20  

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

DSGHRT120000V 1250 mm 7 330 kg St. 2.959,00  

DSGHRT140000V 1450 mm 8 350 kg St. 3.080,00  

DSGHRT160000V 1650 mm 9 370 kg St. 3.144,90  

DSGHRT180000V 1850 mm 10 390 kg St. 3.260,40  

DSGHRT200000V 2050 mm 11 410 kg St. 3.380,30  

DSGHRT220000V 2250 mm 12 430 kg St. 3.621,20  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Afbf . met Weieidemdememememememdemmdeemmmmmmannanananannnannnnaannannnna -op--op-op-opop-op-o-opopop-op-opp-oppnamnamnamamnamamnamnamnanamnamnaamamn eeee

Kenmerken: 

 » Veelzĳdig gebruik

 » Dikwandige tanddrager met ingelaste conusbussen

 » Sterke grĳparm en grote openingshoek  

door de positionering van de cilinders aan de bovenzĳde

 » Stabiel en robuust

 » Volumineuze grĳpklauw

 » Hogere grĳphoek

91*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Mest- en kuilgrijpvork "Small"

Technische gegevens:

 » Frontladertanden (M 22 x 1,5)

 » Maximale openingsbreedte: 1000 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

DSGFLM100050V 1050 mm 6 200 kg St. 1.505,90  

DSGFLM120050V 1250 mm 7 210 kg St. 1.566,40  

DSGFLM130050V 1450 mm 8 220 kg St. 1.686,30  

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. HE *€ netto

DSGFHL100000V 1050 mm 6 220 kg St. 1.670,90  

DSGFHL120000V 1250 mm 7 230 kg St. 1.676,40  

DSGFHL130000V 1450 mm 8 240 kg St. 1.796,30  

Voor aanbouw aan minilader

Mest- en kuilgrijperbak "Small"

Technische gegevens:

 » Maximale openingsbreedte: 1000 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Artikelnr. Breedte Volume ca. Aantal cilinders Gewicht ca. HE *€ netto

DSSFLM100050V 1050 mm 0,41 m³ 2 280 kg St. 1.505,90  

DSSFLM120050V 1250 mm 0,49 m³ 2 290 kg St. 1.566,40  

DSSFLM130050V 1450 mm 0,57 m³ 2 300 kg St. 1.686,30  

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Aantal cilinders Gewicht ca. HE *€ netto

DSSHFL100000V 1050 mm 0,41 m³ 2 330 kg St. 1.670,90  

DSSHFL120000V 1250 mm 0,49 m³ 2 340 kg St. 1.731,40  

DSSHFL130000V 1450 mm 0,57 m³ 2 350 kg St. 1.796,30  

Voor aanbouw aan minilader

Kenmerken: 

 » Sterke grĳparm en grote  

openingshoek door de positionering van de cilinders  

aan de bovenzĳde

 » Stabiele, rondgevormde bakonderbouw

 » Zĳwand links en rechts vastschroefbaar

 » Slĳtstrip van zeer sterk slĳtvast staal (HB 500)

Kenmerken: 

 » Sterke grĳparm en grote openingshoek door de 

positionering van de cilinders aan de bovenzĳde

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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PALLETVORK- EN DRAAIAPPARATEN

Flexibel en veelzĳdig

Palletvork "Freisicht"



Kenmerken: 

 » Bĳzonder robuuste constructie

 » Met 5 gelaste conusbussen voor probleemloos 

vervoeren van ronde balen

 » Schuin gefreesde geleidingsrail conform ISO 

2328, daardoor een bĳzonder snel, licht en 

eenvoudig verstellen van de vorken mogelĳk 

(niet kantelen!)

 » Extra gesmede palletvorktanden  

(lengte 900 mm resp. 1200 mm) met 

veerverstelling en klikbevestiging  

(waarborgt veilig vastklikken van de vorken)

Technische gegevens:

 » Opname voor vorktanden FEM 2A  

(ca. 410 mm hoog)

 » Ophanging FEM 2A

Combi-palletvork "Freisicht"

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. Vorklengte Vorkdiameter draagvermogen Brede geleidingsrail HE *€ netto

STGFLM000005V Palletvork "Freisicht" 130 kg 900 mm 80 x 40 mm 2000 kg 1500 mm St. 987,80  

STGFLM000007V Palletvork "Freisicht" 150 kg 1200 mm 80 x 40 mm 2000 kg 1500 mm St. 1.024,10  

STGFLM000012V Palletvork "Freisicht" 170 kg 900 mm 100 x 40 mm 2500 kg 1500 mm St. 1.036,20  

STGFLM000014V Palletvork "Freisicht" 190 kg 1200 mm 100 x 40 mm 2500 kg 1500 mm St. 1.072,50  

GelGelGeGelGelGeGGelG leGeG eideideideideideideieeideideididddidinginginginginginggingiinginin srasrasrasrasrsras asraaaaaiililililillilil iill metmetmetmm tmetetmeemetmetetmmmmmmetmeem gegegegegegeeg momonmonmonmonmonmmonnmomonm teeteeteeteteeteeteeteeteerdededeededeeeeee rororororoorrorororooooondenndendndendendendendenden balbabalbalbalbalbalbalalbaa entenentententententententn andandandandandandandnndandandann enenenenenenennnn

EenEenEenEenEeEennnEenEenEeneEenvouvouvouvouvovouvouvouvouvvouuvouuudigdigigigdigdigdigdigddigige oe oe mmbouw bĳbĳbbĳbĳbĳbĳbbĳbĳbĳb hethet gegeg brubrubruik ik kkik kik ik kkkik vanvananaananvvavvanaaanananvanannvvann 

ronronrondebdebbbbbdeebbebbebalealealealealealealeaaleleeentantantantann ndendendendeeeeeen dn ddn dn ddn dn  d d dddoorooroooooroorooroooorororoor aaaaaaaaaaaanwenwewwenweweweeezigzigzigziggzigzigzigggge cce cee ce ceeee cee coonuonuonuuonuonuonuonunonuonun bbsbubbusbubsbusbusbusbusbussessessssssessessennn

( )( )(aa(aaaaaaaaaa(a(a(aa(aannnsnsnscnscnscnscnssnsnschhhrohrohrohrohrohrohroefbeefbefbbefbefbefbeefbfbbbbefbaaraaaaaaarararaaaaaaraaarrraarr)).))..).

1

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

STGFLM000850 Beschermbeugel, los St. 240,90  1
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Kenmerken: 

 » Bĳzonder robuuste constructie

 » Extra gesmede palletvorktanden (lengte 900 mm resp. 1200 mm) met 

veerverstelling en klikbevestiging (waarborgt vastklikken van de vorken)

Technische gegevens:

 » Opname voor vorktanden FEM 2A  

(ca. 410 mm hoog)

 » Vorken: 80 x 40 mm, ophanging FEM 2A, 2 

ton Draagvermogen per paar

Palletvork "Standaard"

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Beschrĳving Vorklengte Gewicht ca. draagvermogen Brede geleidingsrail HE *€ netto

STGFLM000004V Palletvork "Standaard" 900 mm 114 kg 1500 kg 1500 mm St. 831,60  

STGFLM000009V Palletvork "Standaard" 1200 mm 145 kg 1500 kg 1500 mm St. 927,30  

Palletvork hydr. verstelbaar

 » Breedte van de geleidingsrail: 1500 mm

 » Instelling: 390 mm - 1500 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Vorklengte Draagvermogen Gewicht ca. HE *€ netto

STGFLM000010 Palletvork hydraulisch verstelbaar 900 mm 2000 kg 220 kg St. 1.987,70  

STGFLM000013 Palletvork hydraulisch verstelbaar 1200 mm 2000 kg 250 kg St. 2.107,60  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

STGFLM000832 Verstelbare opname voor rondebalentanden, los (zonder tanden), links, voor hydraulische palletvork St. 289,30  

STGFLM000833 Verstelbare opname voor rondebalentanden, los (zonder tanden), rechts, voor hydraulische palletvork St. 289,30  

2

1

2

1

1

2
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Houtgrijparm voor palletvork

De houtgrĳparm maakt door een hydr. 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.

Technisch gegeven:

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Algemene toebehoren voor "Standaard" en "Freisicht"

HydHydraurauulislilisli checheche ggrgrĳpaĳparm rm aan de palletvork "Freisichht"t" bevbevestestigdgd

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

STGFLM000845 Hydraulische grĳparm, los 65 kg St. 644,40  

Opname voor rondebalentanden 

verstelbaar

Uitstekend geschikt voor het transport van silobalen

Artikelnr. Uitvoering Hoogte HE *€ netto

STGFLM000830 Standaard, verzinkt 650 mm St.  110,00   

STGFLM000838 verhoogd voor het transporteren van twee balen, verzinkt 1200 mm St.  143,00   

VerVerVerstestestesteteetetttelbalbalbaababare re r opnopnopnamemma  t.b.vb.vv. t. t. ttannnndndnndndddndananaannann en eeeenn eneen voooooooor rr rrrrrrroondondondndndnddondoonondondndoonooonoondonddde be beeee alealeen (n ((n (n (n (n ( ((((nnn ((n (tantantantantantantanatandedendendeneendenen vovooov oorooroor ooorrrrooro zwwwawaaaaaawzwawaaazwawaarereeerererere ere ee lalaslaslaslaslalasaslasla ttteten; MM28 x 1,5)).

1

2

1

2

Opsteekbuis voor het transport 

van ronde balen

Uitstekend geschikt voor het transporteren van 

gewikkelde foliebalen

 » Verzinkte uitvoering

Art.nr. Uitvoering HE *€ netto

STGFLM000855 Geschikt voor 900 mm vorken Paar 174,90  

STGFLM000856 Geschikt voor 1200 mm vorken Paar 199,10  

Opsp teekbubuuuuuuukbuuuuuis iisisis sssiiss voovoovoovoovoovvoooovvoooor hr hhr hrr hr hr hr hr hheeet eeet et traaatratratratranspnspspnspppnnsnspportortrtrtoorortororooortooorooorrrrt vavaaan rn rondondondddonddondonddondee bee be be be alelalealealennnn

Kenmerken: 

 » Eenvoudig naderhand uitrusten door klemmen aan 

de geleidingsrail

 » Robuuste constructie

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000840V St. 759,00  

Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000801V St. 759,00  

Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000870V St. 807,40  

Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000880V St. 1.060,40  

Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000802 St. 481,80  

Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000820V St. 554,40  

Art.nr. HE *€ netto

STGFLM000816 St. 421,30  

Geleidingsrails "Standaard" en "Freisicht", zonder vorken

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

840145 145

Geleidingsrail "Freisicht"

» Met Euronormkoppeling

» verzinkt

» Gewicht: 75 kg

Geleidingsrail "Freisicht"

» Met penopname

» verzinkt » Gewicht: 80 kg

Geleidingsrail "Freisicht"

» Driepuntsopname

» verzinkt

» Gewicht: 75 kg

Geleidingsrail "Freisicht"

» zonder opname

» onbewerkt » Gewicht: 65 kg

Geleidingsrail "Freisicht"

» Met mini-, wiel- of telescoop-

laderopname (afb. met Manitou)

» verzinkt » Gewicht: 100 kg

Geleidingsrail "Standaard"

» Euronorm-opname

» verzinkt » Gewicht: 75 kg

Geleidingsrail "Standaard"

» zonder opname

» onbewerkt » Gewicht: 65 kg

620

1340
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1500

216
445
673
902
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740
1000
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Type A B C

A2 382 mm 470 mm 76 mm

A3 477 mm 568 mm 76 mm

A4 598 mm 743 mm 127 mm

Art.nr. Beschrĳving Type
Draagvermogen per paar 

 LSP 500 mm
Lengte Breedte Dikte HE *€ netto

STGFLM000803 Palletvorktanden A2 2,0 ton 900 mm 80 mm 40 mm St.  165,00   

STGFLM000804 Palletvorktanden A2 2,0 ton 1200 mm 80 mm 40 mm St.  209,00   

STGFLM000829 Palletvorktanden A2 2,5 ton 900 mm 100 mm 40 mm St.  286,00   

STGFLM000834 Palletvorktanden A2 2,5 ton 1200 mm 100 mm 40 mm St.  308,00   

STGFLM000827 Palletvorktanden A2 3,5 ton 900 mm 100 mm 50 mm St.  396,00   

STGFLM000836 Palletvorktanden A3 3,5 t, 1000 mm 100 mm 50 mm St.  319,00   

STGFLM000837 Palletvorktanden A3 3,5 ton 1000 mm 100 mm 50 mm St.  341,00   

STGFLM000825 Palletvorktanden A3 5,0 ton 1200 mm 125 mm 50 mm St.  352,00   

STGFLM000817 Palletvorktanden A3 5,0 ton 1500 mm 125 mm 50 mm St.  385,00   

STGFLM000818 Palletvorktanden A3 5,0 ton 2000 mm 125 mm 50 mm St.  539,00   

STGFLM000819 Palletvorktanden A4 7,0 ton 1700 mm 150 mm 60 mm St.  539,00   

STGFLM000821 Palletvorktanden A4 7,0 ton 2000 mm 150 mm 60 mm St.  594,00   

Art.nr. Beschrĳving/uitvoering Type Asdiameter Lengte Breedte Dikte ME *€ netto

STGFLM000812 Palletvorktanden, links A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm St.  363,00   

STGFLM000813 Palletvorktanden, rechts A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm St.  363,00   

STGFLM000824 Palletvorktanden, links A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm St.  418,00   

STGFLM000826 Palletvorktanden, rechts A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm St.  418,00   

Type A

A2 382 

A3 477

A4 598 m

g Type
Draagvermogen per paar

 LSP 500 mm
Lengt

Art.nr. Lengte Breedte binnen Hoogte intern passend bĳ ME *€ netto

STGFLM900045 1400 mm   92 mm 42 mm Tanden   80 x 40 mm Paar  231,00   

STGFLM900051 1600 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar  242,00   

STGFLM900056 1600 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar  286,00   

STGFLM900052 1800 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar  286,00   

STGFLM900057 1800 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar  319,00   

STGFLM900061 1800 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar  396,00   

STGFLM900067 1800 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar  638,00   

STGFLM900053 2000 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar  319,00   

STGFLM900050 2000 mm 110 mm 59 mm Tanden 100 x 50 mm Paar  374,00   

STGFLM900058 2000 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar  341,00   

STGFLM900062 2000 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar  451,00   

STGFLM900068 2000 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar  693,00   

STGFLM900054 2200 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar  352,00   

STGFLM900059 2200 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar  363,00   

STGFLM900063 2200 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar  495,00   

STGFLM900069 2200 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar  792,00   

STGFLM900055 2400 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar  396,00   

STGFLM900060 2400 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar  407,00   

STGFLM900064 2400 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar  539,00   

STGFLM900070 2400 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar  847,00   

STGFLM900065 3000 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar  671,00   

STGFLM900071 3000 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar  1.078,00   

Palletvorktanden, gesmeed

Palletvorkverlenging

Palletvorken, verstelbaar

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Palletvork "Robust" FEM 2

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Aanduiding Framebreedte Lengte tanden Diameter tanden Draagvermogen LSP500 HE *€ netto

STGFLM000040 Palletvork "Robust" 1000 mm 900 mm 80x40 mm 2,0 ton St. 795,30  

STGFLM000041 Palletvork "Robust" 1000 mm 1200 mm 80x40 mm 2,0 ton St. 831,60  

STGFLM000042 Palletvork "Robust" 1200 mm 900 mm 80x40 mm 2,0 ton St. 866,80  

STGFLM000043 Palletvork "Robust" 1200 mm 1200 mm 80x40 mm 2,0 ton St. 903,10  

STGFLM000044 Palletvork "Robust" 1500 mm 900 mm 80x40 mm 2,0 ton St. 999,90  

STGFLM000045 Palletvork "Robust" 1500 mm 1200 mm 80x40 mm 2,0 ton St. 1.048,30  

STGFLM000046 Palletvork "Robust" 1200 mm 900 mm 100x40 mm 2,5 ton St. 999,90  

STGFLM000047 Palletvork "Robust" 1200 mm 1200 mm 100x40 mm 2,5 ton St. 1.036,20  

STGFLM000048 Palletvork "Robust" 1500 mm 900 mm 100x40 mm 2,5 ton St. 1.095,60  

STGFLM000049 Palletvork "Robust" 1500 mm 1200 mm 100x40 mm 2,5 ton St. 1.131,90  

Artikelnr. Beschrĳving Opname Framebreedte Uitvoering Ophanging HE *€ netto

STGFLM000841 Geleidingsrail "Robust" Euronorm 1.000  gelakt FEM 2 St. 602,80  

STGFLM000842 Geleidingsrail "Robust" Euronorm 1.200  gelakt FEM 2 St. 662,20  

STGFLM000843 Geleidingsrail "Robust" Euronorm 1.500  gelakt FEM 2 St. 710,60  

STGFLM000844 Geleidingsrail "Robust" zonder opname 1.000 onbewerkt FEM 2 St. 397,10  

STGFLM000851 Geleidingsrail "Robust"  zonder opname 1.200 onbewerkt FEM 2 St. 445,50  

STGFLM000852 Geleidingsrail "Robust" zonder opname 1.500 onbewerkt FEM 2 St. 518,10  

STGFLM000853 Geleidingsrail "Robust" Euronorm 1.500 gelakt FEM 3 St. 963,60  

STGFLM000854 Geleidingsrail "Robust" Euronorm 2.000 gelakt FEM 3 St. 1.084,60  

STGFLM000857 Geleidingsrail "Robust" zonder opname 1.500 onbewerkt FEM 3 St. 602,80  

STGFLM000858 Geleidingsrail "Robust" zonder opname 2.000 onbewerkt FEM 3 St. 722,70  

Palletvork "Robust" FEM 3

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Aanduiding Framebreedte Lengte tanden Diameter tanden Draagvermogen LSP500 HE *€ netto

STGFLM000050 Palletvork "Robust" 1500 mm 1000 mm 100x50 mm 3,5 ton St. 1.445,40  

STGFLM000051 Palletvork "Robust" 1500 mm 1200 mm 100x50 mm 3,5 ton St. 1.566,40  

STGFLM000052 Palletvork "Robust" 2000 mm 1000 mm 100x50 mm 3,5 ton St. 1.625,80  

STGFLM000053 Palletvork "Robust" 2000 mm 1200 mm 100x50 mm 3,5 ton St. 1.746,80  

STGFLM000054 Palletvork "Robust" 1500 mm 1200 mm 125x50 mm 5,0 ton St. 1.686,30  

STGFLM000055 Palletvork "Robust" 1500 mm 1500 mm 125x50 mm 5,0 ton St. 1.807,30  

STGFLM000056 Palletvork "Robust" 2000 mm 1200 mm 125x50 mm 5,0 ton St. 1.866,70  

STGFLM000057 Palletvork "Robust" 2000 mm 1500 mm 125x50 mm 5,0 ton St. 1.987,70  

Geleidingsrail "Robust"

Artikelnr. Opnametype Uitvoering HE *€ netto

STGFLM000861 Meerprĳs minilader gelakt St. 301,40  

STGFLM000862 Meerprĳs wiel- of telescooplader gelakt St. 481,80  

Artikelnr. Opnametype Uitvoering HE *€ netto

STGFLM000861 Meerprĳs minilader gelakt St. 301,40  

STGFLM000862 Meerprĳs wiel- of telescooplader gelakt St. 481,80  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

99*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Art.nr. Beschrĳving Vorklengte Opname Gewicht ca. ME *€ netto

EDGFLM000000 Kistendraaier 900 mm Euronorm 200 kg St. 4.457,20  

EDGFLM000010 Kistendraaier 1200 mm Euronorm 220 kg St. 4.577,10  

EDGHRT000000 Kistendraaier 900 mm Mini-, wiel- of telescooplader 250 kg St. 5.007,20  

EDGHRT000010 Kistendraaier 1200 mm Mini-, wiel- of telescooplader 270 kg St. 5.127,10  

Art.nr. Aanduiding Vorklengte Opname Gewicht ca. ME *€ netto

EDGFLM000001 Kistendraaier  900 mm Euronorm 190 kg St. 4.095,30  

EDGFLM000011 Kistendraaier 1200 mm Euronorm 210 kg St. 4.216,30  

EDGHRT000001 Kistendraaier 900 mm Mini-, wiel- of telescooplader 240 kg St. 4.645,30  

EDGHRT000011 Kistendraaier 1200 mm Mini-, wiel- of telescooplader 260 kg St. 4.766,30  

Technische gegevens:

 » Leverbaar is ook een in het midden aangebrachte hydraulisch 

verstelbare aanslagarm, die over de verpakking reikt, 

deze vastgrĳpt en vasthoudt. Zonder aanslagarm kan de 

kistendraaier onbeperkt draaien.

 » Max. draagvermogen: 1,5 ton

 » 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

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 zĳdelings handmatig in de dwars- en 

lengterichting verstelbare aanslagarm voorkomt het wegglĳden van de verpakking.

Met hydraulische arm

Zonder hydraulische arm (centraal), zĳarm meegeleverd

Draaikrans, los

Art.nr. Beschrĳving Ø steekcirkel buiten Ø steekcirkel binnen Axiale belasting ME *€ netto

KPZXXX240051 Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding 390 mm 295 mm 56 kg St.  2.475,00   

KPZXXX240053 Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding 479 mm 365 mm 110 kg St.  3.168,00   

KPZXXX240055 Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding 667 mm 431 mm 158 kg St.  3.960,00   

Kenmerken: 

 » Robuust en sterker kogelgelagerde draaikrans 

 » Vereenvoudigt het laden en lossen van allerlei goederen

 » Een zĳdelings handmatig in de dwars- en lengterichting 

verstelbare arm voorkomt het wegglĳden van de verpakking

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers
Art.nr. Uitvoering Opname Gewicht ca. ME *€ netto

FHLFLI100310 Draaiadapter "Mono" Euronorm 375 kg St. 2.987,60  

FHLHRT100310 Draaiadapter "Mono" Telescooplader, wiellader 425 kg St. 3.537,60  

Draaiadapter "Mono"

Technische gegevens:

 » Apparaten met hydraulische koppelingen beide zĳden 180° 

draaibaar

 » Inclusief hydraulische slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Kenmerken: 

 » Met zware, kogelgelagerde draaikrans
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Art.nr. Aanduiding Hoogte Breedte Diepte Gewicht ca. ME *€ netto

HKEFLM000560 Uitkiepadapter "Combi Universal" 1300 mm 1258 mm 700 mm 300 kg St. 3.854,40  

Toebehoren tegen meerprĳs:

HKEFLM000561 Meerprĳs voor stapelaaropname FEM 2 493,90    

HKEFLM000562 Meerprĳs voor stapelaaropname FEM 3 493,90  

 Voor aanbouw aan de driepunts- of stapelaaropname

Uitkiepadapter "Combi-Universal"

Technische gegevens:

 » Het draagvermogen van de adapter bedraagt 

maximaal 2500 kg

 » Deze biedt een intrekhoek van 47° en een uitkiephoek 

van 159°

 » 1 dubbelwerkende hydraulische koppeling vereist

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Kenmerken: 

 » Met standaard  

driepuntsopname cat. II aan de voertuigzĳde

 » Euro-snelwisselframe aan de apparaatkant

 » Stapelaaropname tegen meerprĳs leverbaar

 » Passend voor front- en achterhydrauliek en voor 

stapelaardragerframe

 » Gunstig zwaartepunt, bĳzonder dicht bĳ de tractor



MENGEN EN BOREN

Grondboor ................................................................................... 104 - 105

Mengmolen .................................................................................. 106 - 108
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Gegarandeerd de beste mengeling

Mengmolen Favoriet 



Algemene toebehoren tegen meerprĳs voor "Standaard" en "Garant"
Art.nr. Beschrĳving Diameter ME *€ netto

AZEJFM000007 Boor Ø 150 mm St.  396,00   

AZEJFM000000 Boor Ø 200 mm St.  440,00   

AZEJFM000001 Boor Ø 300 mm St.  539,00   

AZEJFM000002 Boor Ø 400 mm St.  594,00   

AZEJFM000003 Boor Ø 500 mm (niet bĳ hydraulische aandrĳving) St.  891,00   

AZEJFM000005 Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen zware belasting mogelĳk! Uitsluitend toegestaan tot boren Ø 300 mm) St.  187,00   

ERSJFM000802 Hydraulische aandrĳving rechts- en linksdraaiend St. 963,60  

Grondboor "Standaard"

Technische gegevens:

 » Boorgat tot 500 mm diameter mogelĳk

 » Boordiepte: maximaal 1000 mm  

(geen boordiepteverlenging mogelĳk)

Voor aanbouw op driepuntsopname cat. II
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Krachtbehoefte HE *€ netto

ERSJFM000000V Zonder boor, verzinkt 170 kg vanaf 40 pk St. 2.589,40  

Grondboor "Garant"

Technische gegevens:

 » Boorgat tot een diameter van 500 mm mogelĳk

 » Boordiepte: max. 1200 mm

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Krachtbehoefte HE *€ netto

ERGJFM000000V Zonder boor, verzinkt 230 kg vanaf 40 pk St. 3.613,50  

RuiRuiRuiRuRuiRuiRuRuRRuR m zm zm zm zzzm zm zzzm zwenwenwenwenwenwenw kbekbekbekbekbekbekbb reireireireireireiereirr kk,kk,k,kk, afbafbafafafbafbafbafbaaa bb. m. m m. m. m. et et et etet et ee booboobooboobooboob r (r (r ((r (r (r optoptptoptoptoptoptoptoptptptptionionionioionionionoiononioooi eeleeleeleeleeleee )))))

Kenmerken: 

 » Driepuntsopname cat. II

 » Zonder parallelgeleiding

 » Cardanas met overbelastingsbeveiliging

 » Levering zonder boor

Kenmerken: 

 » Driepuntsopname cat. II

 » Met parallelgeleiding

 » Cardanas met overbelastingsbeveiliging

 » Levering zonder boor

 » Standaard geleverd met hydraulische zwenking

 » Boordiepteverlenging mogelĳk

AfbAAfbAfbAfbAfbfbAfbbbAfbbAfbAAfbb. m. mm. m. mm. m. m. mmmmmmmmmmmeteetetet etetetetet ttee boobooboobbbooboobboooooobooboor (r ((r (rrr (r (r (r ((rrr (opoptoptoptoptopttoptopopoptoptoptpptttionionioonioononnniooonooi eeeeeeeleeleeleeleeleeeeeeeleelelee )))))))))))))))

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

AZEJFM000007 Boor Ø 150 mm St.  396,00   

AZEJFM000000 Boor Ø 200 mm St.  440,00   

AZEJFM000001 Boor Ø 300 mm St.  539,00   

AZEJFM000005 Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen zware belasting mogelĳk! Uitsluitend toegestaan tot boren Ø 300 mm) St.  187,00   

Kenmerken: 

 » Geïntegreerde hydromotor

 » Met hydraulische aandrĳving links- en rechtsdraaiend

 » Boordiepteverlenging mogelĳk

HydHydH dyddHydHydr. rr aanaaaanaanaanaananaanndrĳdrĳd ĳdrĳĳĳdrĳdrĳrdrĳrĳĳvinvinvinvinvinvinvv g rg g rg echechechhts-tts en lil nksksssnkssnn sssdradrararadraaradrardrrraaaaieaieeieieaieaaieeaieeeeendndnddndndnndnddnddnnnnnddnnnStaStaS pelaarara opnopname

Technische gegevens:

 » Boorlichaam tot 300 mm bruikbaar

 » Benodigd olievolume: ca. 40 l

 » Inclusief hydraulische slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

 » Levering zonder boor

Grondboor met hydraulische aandrijving

Voor aanbouw aan Euronorm-, stapelaar-, wiel-, telescoop- en scharnieropname
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

ERHJFM000000 Euronorm-opname 130 kg St. 2.734,60  

ERHJFM000001 Stapelaaropname 120 kg St. 2.481,60  

ERHJFM000002 Scharnieropname 110 kg St. 2.481,60  

ERHJFM000003 Met wiel- en telescoopladeropname 150 kg St. 3.011,80  

ScharnieropnameEEurEEurEurEuEurEurEurEurEuEurEurEuEurEurEururonoonoonoononooooonnnonoonoonoonnnnoonoooonormrmrmmrm-mrm-mrmm--rm-rm-mmmmm-rm-rmrmmm opnopopnpnnnnoppnooppnpnopopoopppnpnpnopoopnnoopopnnoop ameameameameameameeameameaama

AfbAfbAAfbAfbfbAfbAfbAAAAfAffbAf . m. m. mm. m. mmm. etetetet et eteeee booboobooboobooooboobb r (r (r (r (r ((r (r optoptoptoptoptoptptooptioniononnoniononnonneeleeleeleeleeleeleeeleeeeeelel))) )))) )
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105*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Alle brutoprijzen zijn vermeld in euro’s inclusief 19% btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

Video bekĳken 



Kenmerken: 

 » Zĳwandschraper instelbaar

 » Trekstangopname cat. II met III 

verstelmogelĳkheden

 » Bak van hoogwaardig staal, stervormig 

verstevigde bakbodem

 » robuust beschermrooster

 » Duurzame lagering van de menger 

tegen vervuiling beschermd

 » Roerwerktuig naar onder en zĳlings 

verstelbaar met 3-bladige veren

 » Aandrĳfas met fijne vertanding  

(60 mm)

 » Afneembare uitloopgoot

 » Cardanas met overbelastingsbeveiliging

 » Met primer en 2-componenten gelakt

Technische gegevens:

 » Stapelaaropname:  

Vorkopeningmaat 152 mm x 72 mm

 » Overbrenging 1:7,75

Mengmolen Favorite 600

Capaciteit per uur: ca. 10 m3 

Vermogen: vanaf 50 pk 

Vuldiameter: 1200 mm

Mengmolen Favorite 800

Capaciteit per uur: ca. 12 m3 

Vermogen: vanaf 90 pk 

Vuldiameter: 1300 mm

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Menginhoud Eigengewicht ME *€ netto

MFVFLA600000 Mengmolen "Favorite" 600 600 l 490 kg St. 3.131,70  

MFVFLA800000 Mengmolen "Favorite" 800 800 l 590 kg St. 3.493,60  

Mengmolen "Elektro"

Art.nr. Beschrĳving Menginhoud Eigengewicht ME *€ netto

MEXFLA300000 Mengmolen 300 E 300 l 500 kg St. 5.058,90  

Technische gegevens:

 » Stapelaaropname:  

Vorkopeningmaat 150 mm x 70 mm

 » Elektromotor (5,5 kW)

 » Vuldiameter: 1200 mm

Kenmerken: 

 » Bak van hoogwaardig staal, stervormig 

verstevigde bakbodem

 » Duurzame lagering van de menger, 

tegen vervuiling beschermd 

 » Afneembare uitloopgoot

 » Roerwerktuig van zeer sterk slĳtvast 

staal (naar opzĳ en naar onderen 

verstelbaar)

 » Watertoevoer via holle ruimte bĳ 

beschermrooster

 » Spatscherm

 » Bĳzonder sterke 3-bladige mengveren  

(met verstelbare hoek)

 » Stelpoten in hoogte verstelbaar

 » Met primer en 2-componenten gelakt

Mengmolen 300 E

Capaciteit per uur: ca. 7 m3 

Vermogen: vanaf 32 ampère 

Vuldiameter: 1200 mm

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

MSSZUB401006 Vulbeugel St. 192,50  

MFAZUB400004 Afvoergoot zwenkbaar (voor Favorite 800/802SS/800FA en 100FA) St. 987,80  

MSSZUB401007 Onderstel (zonder toelating) St. 1.866,70  

MFAZUB400001 Afzakinrichting St. 433,40  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

MSSZUB401006 Vulbeugel St. 192,50  

MSSZUB401009 Platform toegankelĳk via ladder St. 1.493,80  

MSSZUB401010 Platform met opslagplaats en ladder St. 2.348,50  

MFAZUB400001 Afzakinrichting St. 433,40  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Mengmolen "Favorite"

Een mengmolen die geschikt is voor elk bouwproject 

hoe zwaar het ook is.



Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

MSSZUB401001 Hydraulische aandrĳving met slangen voor mengmolen SS St. 1.734,70  

MSSZUB602102 Elektrische aandrĳving 11 kW voor 602 SS/802 SS St. 3.011,80  

MSSZUB102005 Elektrische aandrĳving 16,5 kW voor 1002 SS St. 5.119,40  

MFAZUB400004 Afvoergoot zwenkbaar (voor Favorite 800/802SS/800FA en 100FA) St. 987,80  

MSSZUB401006 Vulbeugel St. 192,50  

MSSZUB401007 Onderstel (zonder toelating) St. 1.866,70  

MSSZUB401008 Stelpoten uittrekbaar tot 1200 mm St. 1.192,40  

MFAZUB400001 Afzakinrichting St. 433,40  

Kenmerken: 

 » Zĳwandschraper instelbaar

 » Hefstangopname cat. II met 3 verstelmogelĳkheden

 » Bak van hoogwaardig staal, stervormig verstevigde bakbodem

 » Duurzame lagering van de menger, tegen vervuiling beschermd

 » Roerwerktuig van zeer sterk slĳtvast staal  

(naar onder en zĳdelings verstelbaar)

 » Watertoevoer via holle ruimte bĳ beschermrooster

 » Zwaar beschermrooster

 » Uitloopschuif achter (bĳzonder compact en licht lopend)

 » Gebruik van speciale materialen (fijnkorrelig staal)

Technische gegevens:

 » Stapelaaropname:  

Oogmaten: 152 mm x 72 mm

 » Bĳzonder sterke 3-bladige mengveren  

(met verstelbare hoek)

 » Zĳwandenschraper, uitloopgoot achter

 » Cardanas met overbelastingsbeveiliging

 » Overbrenging: 2-traps, verhouding: 1:11

 » Met primer en 2-componenten gelakt

 » Drievoudige lagering van het roerwerk 

 » Extra zwaar beschermrooster  

(afsluitbaar roerwerk)

Mengmolen "Garant"

Een "Garant" die zĳn naam bĳ alle toepassingen eer aandoet. Overtuig uzelf door de beste kwaliteit en een stabiele 

constructie van onze jarenlange ervaring in het mengmolensegment.

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Menginhoud Eigengewicht ME *€ netto

MSSFLA040100 Mengmolen "Garant" 401 SS 400 l 430 kg St. 3.252,70  

MSSFLA060200 Mengmolen "Garant" 602 SS 600 l 530 kg St. 3.613,50  

MSSFLA080200 Mengmolen "Garant" 802 SS 800 l 630 kg St. 4.095,30  

MSSFLA102000 Mengmolen "Garant" 1002 SS 1000 l 750 kg St. 5.661,70  

Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladers
Art.nr. Opnametype ME *€ netto

MFAZUB401002 Meerprĳs: Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname St. 927,30  

Mengmolen Garant 401 SS

Capaciteit per uur: ca. 7 m3 

Vermogen: vanaf 40 pk 

Vuldiameter: 1100 mm

Mengmolen Garant 602 SS

Capaciteit per uur: ca. 10 m3 

Vermogen: vanaf 50 pk 

Vuldiameter: 1200 mm

Mengmolen Garant 802 SS

Capaciteit per uur: ca. 12 m3 

Vermogen: vanaf 80 pk 

Vuldiameter: 1500 mm

Mengmolen Garant 1002 SS

Capaciteit per uur: ca. 15 m3 

Vermogen: vanaf 120 pk 

Vuldiameter: 1800 mm

ggAfb met hydr. aandrĳving

AfbAfbbAfbb. mm. met etet zakzakzakzakakakzaakkkkkekkenkenkkenkkkkkkkkk vulvululsyssysssyysss teetteeteeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

107*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Stapelaaropname:  

Vorkopeningmaat 152 mm x 72 mm

 » Roerwerktuig naar onder en zĳlings verstelbaar 

met 3-bladige veren

 » Overbrengingsverhouding 1:11

Mengmolen "FA"

De Fliegl-mengmolen met Europees patent is geschikt voor het mengen van beton, estrik, mortel, graan en mest. 

De geveerde mengarmen garanderen een homogene menging van alle bestanddelen. Hiermee wordt het vullen 

kinderspel en bespaart u tĳd én geld.

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Menginhoud Eigengewicht ME *€ netto

MFAFLA040000 Mengmolen "FA" 400 400 l 560 kg St. 5.058,90  

MFAFLA060000 Mengmolen "FA" 600 600 l 680 kg St. 5.661,70  

MFAFLA080000 Mengmolen "FA" 800 800 l 800 kg St. 6.384,40  

MFAFLA100000 Mengmolen "FA" 1000 1000 l 990 kg St. 7.588,90  

Kenmerken: 

 » Trekstangopname cat. II  

met 3 verstelmogelĳkheden

 » Met vulautomaat en zelfvulinrichting

 » Duurzame lagering van de menger tegen 

vervuiling beschermd

 » Afneembare uitloopgoot

 » Geveerde zĳwandenschraper

 » Cardanas met overbelastingsbeveiliging

 » Met primer en 2-componenten gelakt

 » Verstelbare roerarm

 » Zwaar beschermrooster

 » Aandrĳfas met fijne vertanding (70 mm)

 » Efficiënt werken met maar één persoon - geen 

tweede tractor nodig

 » Mengen tĳdens het rĳden

Mengmolen FA 400

Capaciteit per uur: ca. 7 m3 

Vermogen: vanaf 40 pk 

Vuldiameter: 1200 mm

Mengmolen FA 600

Capaciteit per uur: ca. 10 m3 

Vermogen: vanaf 50 pk 

Vuldiameter: 1300 mm

Mengmolen FA 800

Capaciteit per uur: ca. 12 m3 

Vermogen: vanaf 80 pk 

Vuldiameter: 1580 mm

Mengmolen FA 1000

Capaciteit per uur: ca. 15 m3 

Vermogen: vanaf 120 pk 

Vuldiameter: 1880 mm
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Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname
Art.nr. Opnametype ME *€ netto

MFAZUB401002 Meerprĳs: Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname St. 927,30  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

MFAZUB400004 Uitloopgoot zwenkbaar St. 987,80  

MFAZUB400003 Uitloopschuif links ook met hand bedienbaar St. 771,10  

MFAZUB400002 Trekstangverlenging voor "FA" 400 en "FA" 600 St.  396,00   

MFAZUB401001 Hydraulische aandrĳving met slangen voor mengmolens "FA" St.  2.035,00   

MFAZUB400001 Afzakinrichting St. 433,40  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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LANDSCHAPSVERZORGING EN BOSBOUW

Scherpe oplossingen voor landschap en bos

Snoeizagen en -scharen



De snoeizaag- en schaarmodellen blinken uit door hun veelzĳdigheid. Wĳ bieden u voor elk werk het juiste 

aanbouwapparaat aan. Hier vindt u een overzicht van de modellen met de belangrĳkste technische gegevens.

SNOEIZAGEN EN SNOEISCHAREN: 
EEN VERGELĲKING

Optionele toebehoren voor onze snoeizagen en -scharen vindt u direct bĳ de betreffende apparaten op de volgende pagina's.

Product op pagina 114

Bĳzonderheid 4 zaagbladen

Snĳbreedte (mm) 2.800

Takdikte tot (mm) 280

Uitlĳning links of rechts

Contragewicht aan de zĳkant star, optioneel

Kantelsysteem 111° optie

Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel optie

Snoeizaag WoodKing High

Product op pagina 116

Bĳzonderheid Platte schaarkop

Snĳbreedte (mm) 2000 resp. 3000

Takdikte tot (mm) 100

Uitlĳning links of rechts

Contragewicht aan de zĳkant star, optioneel

Kantelsysteem 111° optie

Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel optie

Product op pagina 111

Bĳzonderheid Zeer slanke constructie

Snĳbreedte (mm) 2.100

Takdikte tot (mm) 280

Uitlĳning links of rechts

Contragewicht aan de zĳkant klapbaar, standaard

Kantelsysteem 111°, resp. 45° 

GS-keuring (optioneel)
Standaard

Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel Standaard

Snoeizaag WoodKing Slim compleet

Zeer slanke constructie

eettttttttttttttttt

Compact en compleet

Product op pagina 116

Bĳzonderheid Unieke snĳdikte

Snĳbreedte (mm) 2000 resp. 3000

Takdikte tot (mm) 150

Uitlĳning links of rechts

Contragewicht aan de zĳkant star, optioneel

Kantelsysteem 111° optie

Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel optie

Snoeischaar FlexCut Kompakt 1500

Ongekend sterk

Product op pagina 112

Bĳzonderheid Aan beide zĳden te bedienen 

Snĳbreedte (mm) 2.100

Takdikte tot (mm) 280

Uitlĳning links en rechts

Contragewicht aan de zĳkant star, standaard

Kantelsysteem 111°, resp. 45° 

GS-keuring (optioneel) 
Standaard

Elektr. stuurblok incl. 

bedieningspaneel
Standaard

Snoeizaag WoodKing Duo

Ongeëvenaard flexibel

Product op pagina 114

Bĳzonderheid Enorme capaciteit

Snĳbreedte (mm) 2.100

Takdikte tot (mm) 280

Uitlĳning links of rechts

Contragewicht aan de zĳkant star, optioneel

Kantelsysteem 111°, resp. 45° 

GS-keuring (optioneel)
optie

Elektr. stuurblok incl. bedieningspaneel optie

Snoeizaag WoodKing Classic

De krachtige allrounder Extreem sterk

Snoeischaar FlexCut Kompakt 1000

De kleine allrounder



Kenmerken: 

 » Schone snede, zowel bĳ dunne als 

bĳ dikke stammen

 » 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 max. werkhoogte kan met een 

telescooplader worden bereikt

 » Opname schroefbaar  

(wiel- en telescooplader)

 » Standaard: Zĳdelings uitklapbaar 

contragewicht, past zich aan de 

zaagkop aan. Daardoor wordt 

de eenzĳdige belasting van de 

arm van het ondersteunende 

voertuig vermeden en het 

kantelgevaar verminderd. Met een 

afsluiter kan het automatische 

uitklapmechanisme worden 

geblokkeerd.

 » Standaard:  

Stuurblok met geïntegreerde 

druksensor geeft bĳ een te hoge 

oliedruk een akoestisch in de cabine 

om het blokkeren van de zaagbladen 

te voorkomen. Dit stuurblok maakt 

een gelĳktĳdig bedienen van alle 

functies tĳdens de arbeid mogelĳk.

 » Standaard: Beschermbeugel dient 

ter bescherming tegen beschadiging 

bĳ werken dicht bĳ de bodem

 » Standaard: Kantelsysteem 111° - 

Traploos instelbare snĳhoek van de 

snoeizaag

 » Optie: GS-certificering (kantelhoek 

45°). Het gekeurde type voldoet 

aan de eisen uit de Duitse 

productveiligheidswet (ProdSG) 

en de op dat moment geldende 

ervaringsgegevens inzake het 

voorkomen van ongevallen.

Technische gegevens:

 » Werksnelheid tot ca. 8 km/h

 » Takken tot ca. Ø 280 mm

 » Snĳbreedte: 2100 mm

 » De verdeling van de kracht door drĳfriem zorgt 

voor een rustige loop van de zaagbladen

 » Hydraulische aandrĳving met 3 speciale 

hardmetalen zaagbladen (Ø 700 mm)

 » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden 

Snoeizaag "WoodKing Slim" compleet

Fliegl-snoeizagen en -scharen – houd uw velden en wegen vrĳ van overstekende takken om de maximale 

subsidie te kunnen verkrĳgen.

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000300 Snoeizaag "WoodKing Slim" Euronorm rechts 1150 kg St. 16.743,10  

ASHFLM000304 Snoeizaag "WoodKing Slim" Euronorm links 1150 kg St. 16.743,10  

ASHRTL000300 Snoeizaag "WoodKing Slim" Telescooplader, wiellader rechts 1200 kg St. 17.315,10  

ASHRTL000304 Snoeizaag "WoodKing Slim" Telescooplader, wiellader links 1200 kg St. 17.315,10  

ASHFLM000310 Zaagkop (los), vlak rechts 210 kg St. 9.154,20  

ASHFLM000312 Zaagkop (los), vlak links 210 kg St. 9.154,20  

Snoeizaag "WoodKing Slim" in een compleet pakket

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging, dempadapter voor aanbouw rechts St. 2.649,90  

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging, dempadapter voor aanbouw links St. 2.649,90  

ASHFLM900450 GS-certificering (kantelhoek 45°) St. 361,90  
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Kenmerken: 

 » Schone snede, zowel bĳ dunne als bĳ dikke stammen

 » Standaard: Beschermbeugel dient ter bescherming tegen 

beschadiging bĳ werken dicht bĳ de bodem

 » Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de 

straatrand kan worden gereden om te snoeien binnen het bereik 

van de giek

 » Opname aan beide zĳden voor aanbouw links en rechts

 » Opname schroefbaar (wiel- en telescooplader)

 » De max. werkhoogte kan met een telescooplader worden bereikt

 » Standaard: Met zĳdelings contragewicht, waardoor de eenzĳdige 

belasting van de arm van het ondersteunende voertuig wordt 

vermeden en het kantelgevaar verminderd 

 » Standaard: Stuurblok met geïntegreerde druksensor geeft bĳ een 

te hoge oliedruk een akoestisch in de cabine om het blokkeren 

van de zaagbladen te voorkomen. Dit stuurblok maakt een 

gelĳktĳdig bedienen van alle functies tĳdens de arbeid mogelĳk.

 » Standaard: Kantelsysteem 111° - Traploos instelbare snĳhoek 

van de snoeizaag

 » Optie: GS-certificering (kantelhoek 45°). Het gekeurde type 

voldoet aan de eisen uit de Duitse productveiligheidswet 

(ProdSG) en de op dat moment geldende ervaringsgegevens 

inzake het voorkomen van ongevallen.

Snoeizaag "WoodKing Duo" in een compleet pakket 
Nu nog efficiënter werken met de nieuwe "WoodKing Duo" — de flexibele snoeizaag voor aanbouw links- en rechts 

met de belangrijkste toebehoren in een compleet pakket.

Opname aan beide zĳden mogelĳk zodat de snoeizaag links en rechts kan worden gebruikt. De schroefbare opnameplaat 

kan al naar gelang de behoefte worden gemonteerd voor aanbouw links of rechts. Hierna moet de zaagkop 180° worden 

gezwenkt.

Technische gegevens:

 » Werksnelheid:  

tot ca. 8 km/h

 » Takken tot ca. Ø 280 mm

 » Snĳbreedte: 2100 mm

 » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden

 » De verdeling van de kracht door drĳfriem zorgt voor een rustige 

loop van de zaagbladen

 » Hydraulische aandrĳving met 3 speciale hardmetalen 

zaagbladen (Ø 700 mm)

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Snoeizaag "WoodKing Duo" in een compleet pakket

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

ASHRTL000150 Extra opnameplaat voor Euro-, wiel- of telescooplader St.  1.419,00   

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging,- demper rechts St. 2.649,90  

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging,- demper links St. 2.649,90  

ASHFLM900450 GS-certificering (kantelhoek 45°) St. 361,90  

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning HE *€ netto

ASHFLM000010 Snoeizaag "WoodKing Duo" Euronorm rechts + links St. 16.863,00  

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning HE *€ netto

ASHRTL000010 Snoeizaag "WoodKing Duo " Wiel- of telescoopladeropname rechts + links St. 17.413,00  

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Een beschermbeugel verhindert het 

raken van de grond door het onderste

zaagblad.

Zĳdelings contragewicht – daardoor 

minimale belasting van de arm van het 

ondersteunende voertuig.

Kantelsysteem 111° - voor horizontaal en verticaal snoeien.

De hoek kan daarbĳ traploos worden ingesteld.

Dit stuurblok met geïntegreerde

druksensor maakt een gelĳktĳdig 

bedienen van alle functies tĳdens de 

arbeid mogelĳk.

Bedieningspaneel

1

1

Aanwĳzing: Snoei dikke takken altĳd van 

boven naar onder om het klemmen van

de zaagbladen te voorkomen!

GS-certificering: Kantelsysteem 45°

Het gekeurde type voldoet aan de eisen uit de Duitse 

productveiligheidswet (ProdSG) en de op dat moment geldende

ervaringsgegevens inzake het voorkomen van ongevallen.

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

113*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

10

DeDe De DeDe De eeDeDeDeD snosnosnosnosnosnoonoooosnosnonosnnooeizeizeeizeieieizziizeizeieizieizeiziee zeeeieizeizzze ze zaagaaaaaaaagaaaggaaagaaggaagaagaagaagagggaagagaagaaaaaaaggaaaagaagaagaagagaagaagaaggggggkokokopkkkkk pkkkoppkkokoooooopoppppkokookoopppkokoppkkokokokopppkkokoppkkoopkoppkkkokokopkoppkkopkoop kakakkakakaakakakaakaakkakakk n wnn wnn wnn wn wn wnn wn wnn wn wn wordordddorddordordordordrddorordror eeeneeneennnnneennnnnnennnneennnnnnenennee gggezggezgezgezgezgezggegezgegezgezgegegezgezgezgezggeezezgezgezgezgezgeeeeezzgezggeezzzzggezgeezeg zgezeggggeeeezzggezzgg wennwennnwewwwwewenwenwenwenwweenwewwenweeeennwenwweenwewewewenwennwwwennwwennnkt kktkktkkkkt kkkkkt kkt kkktktkttktkkkkttkkkktkkkt vvvooooovoooovoovovoooooovooovvoooooooooovooooooooooooooooovvoooooooovoooooooor ar ar ar ar aar ar aaarrr aarr aarrr aaaarrr aarrr aanbanbbbannbananbannbbnbnnbbbnnbbaaanbnbbaanbanaaaaaan ouwouwouwuwwouwouwouwwwwuwwwwwwuwwuwwouwouwouuwuwuwouwwwouwwuwwwuwwouoouwuuuuwwww 

linlinlinlinilinininlinininilinnlinlininlinnli kskskksksksksskskskskskskkks eneneneenenenenenenenneenenen rrrerecrecrececrecrececrrecrerrececcreccechtshtshtshtshtshtstshtstshtststshtshtststts

AAfbAfbAfbAAfbAffbfA .:::.:.:. GebGebGebGebbGeGebebbbbbruirruiruiruiurruirruu k bk bk bk bbk bbk bk bbbbbkk bĳ eĳĳ eĳ eeeĳ eĳ eĳ eeeeĳ eĳ eĳ eeeeenenen en enenenenennnnnnn n tetelteletellteteltelteelttet escescesesescescescesscesccescsccsscccoopoopoopoopoopoopoooopopooppoopopoopopoopladladladladladadadddaaddladlaaladadl dder erer ererrer r er ererer eer memetmmemetmetmetmeetmetmetmeetmemeettmeteeetetm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nbonbonbonbobonbonbonbobooobnbonb uuuwuwuw uw uwuw uw uuwuuwww linllininlinnlinl kskskskskskksss AAfbAfbfAfbfbbfbAfbAfbffbAfbffbAfbAfbAfbfAfbAfAAffAfbbbAfAA bAf :::::::.::::...: GebGebGebGebGebGebGebGebGebbbGebGebebbebGebebebbG uiruiiruiruruirurururuiuiruuii bk bk bk bk bk bk bkk bk bkk bkk bk bk bkkk bk bk bbbĳ eĳ eĳ eĳ eĳ eĳ eĳ eĳ eĳĳ eeĳ eeeĳ en ennennnen enen een e tratratratratrattratratratrat actoctoctoctoctocctoctoctc r mr mr mr mr mmr mr et et et et eteeeet aanaanaaanaanaananaanaanaanaaaaa boubouboubouboubouboubboubboubouobb w rw rw rw rww w rw rw rrw echecheche hhchchechecechecechhechcechc tstststtststtsttststs



Artikelnr. Beschrĳving Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM900326 Zaagkop, los rechts 315 kg St. 9.876,90  

ASHFLM900324 Zaagkop, los links 315 kg St. 9.876,90  

Snoeizaag "WoodKing High"

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000100 Snoeizaag "WoodKing High" Euronorm rechts 950 kg St. 12.647,80  

ASHFLM000104 Snoeizaag "WoodKing High" Euronorm links 950 kg St. 12.647,80  

ASHRTL000100 Snoeizaag "WoodKing High" Telescooplader, wiellader rechts 1000 kg St. 13.197,80  

ASHRTL000104 Snoeizaag "WoodKing High" Telescooplader, wiellader links 1000 kg St. 13.197,80  

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000000 Snoeizaag "WoodKing Classic" Euronorm rechts 900 kg St. 10.720,60  

ASHFLM000004 Snoeizaag "WoodKing Classic" Euronorm links 900 kg St. 10.720,60  

ASHRTL000000 Snoeizaag "WoodKing Classic" Telescooplader, wiellader rechts 950 kg St. 11.270,60  

ASHRTL000004 Snoeizaag "WoodKing Classic" Telescooplader, wiellader links 950 kg St. 11.270,60  

Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- en telescoopladers

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Snoeizaag "WoodKing Classic" - 3 bladen

Kenmerken: 

 » Schone snede, zowel  

bĳ dunne als bĳ dikke stammen

 » Standaard: Beschermbeugel ter 

bescherming tegen beschadiging 

bĳ werkzaamheden in de buurt van 

de bodem

 » 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

 » Opname schroefbaar  

(wiel- en telescooplader)

 » De maximale werkhoogte kan met 

een telescooplader bereikt worden
StaStaStaS ndandandandaardardard gegegeeg llelelevleveveveverderderde memm t iin kn kn kunsunsunststststof of of gelgegelageageagegerderderdede zĳzĳzĳzĳĳĳ-uiii-uu tsctscttscscs hhuihuuiif 1f 1f 1f 1f 200200020020020000 mmmmmmmmm

Artikelnr. Beschrĳving Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM900320 Zaagkop, los rechts 255 kg St. 8.371,00  

ASHFLM900322 Zaagkop, los links 255 kg St. 8.371,00  

Technische gegevens:

 » Werksnelheid:  

tot ca. 8 km/h

 » Takken tot ca.  

Ø 280 mm

 » Snĳbreedte: 2100 mm

 » Krachtverdeling door 

V-riem, rustige loop van 

de zaagbladen

 » Hydraulische aandrĳving  

met 3 speciale 

hardmetalen zaagbladen 

(Ø 700 mm)

 » Zaagbladen voorzien van 

60 Widia-tanden

Snoeizaag "WoodKing High" - 4 bladen

Kenmerken: 

 » Zuivere snede – bĳ dunne en dikke 

takken

 » Standaard: Beschermbeugel voor 

bescherming tegen beschadiging bĳ 

werken dicht bĳ de bodem

 » Zĳdelings tot 1200 mm uitschuifbare 

giek

 » Ook beschikbaar voor de aanbouw 

links

 » Opname schroefbaar  

(wiel- en telescooplader)

 » Maximale werkhoogte met 

telescooplader bereikbaar

Technische gegevens:

 » Werksnelheid tot ca. 

8 km/h

 » Takken tot ca.  

Ø 280 mm

 » Snĳbreedte: 2800 mm

 » Krachtverdeling door 

V-riem, rustige loop van de 

zaagbladen

 » Hydraulische aandrĳving 

met 4 speciale 

hardmetalen zaagbladen 

(Ø 700 mm)

 » Zaagbladen voorzien van 

60 Widia-tanden

Video bekĳken 



115*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Een beschermbeugel verhindert het raken van de grond

door het onderste zaagblad.
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Zĳdelings contragewicht – daardoor minimale

belasting van de arm van het ondersteunende voertuig.

4

Kantelsysteem 111° - voor horizontaal en verticaal snoeien. De hoek kan daarbĳ

traploos worden ingesteld.

1

Overbelastingsbeveiliging als dempadapter: Bĳ een te

hoge aanpersdruk kantelt de kop naar achteren ter 

bescherming tegen het blokkeren van de zaagbladen.

5

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

ASHFLM900300 Kantelsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding stuurapparaat) St. 1.866,70  

ASHFLM900450 Meerprĳs: GS-certificering (kantelhoek 45°) St. 361,90  

ASHFLM900310 Meerprĳs voor elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies St. 2.048,20  

ASHFLM900200 Contragewicht ca. 210 kg St. 602,80  

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging, - dempadapter rechts St. 2.649,90  

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging, - dempadapter links St. 2.649,90  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs "WoodKing Classic" en "WoodKing High"

3

1

2

4

5

5

Dit stuurblok met geïntegreerde druksensor voorkomt 

dat de zaagbladen blokkeren bĳ een te hoge oliedruk.

Dit stuurblok maakt een gelĳktĳdig bedienen van alle

functies tĳdens de arbeid mogelĳk.

3

Bedieningspaneel

2

Het snoeien van dikke takken tot Ø 280 mm.

Aanwĳzing: Dikke takken moeten altĳd van boven

naar onder worden gesnoeid, om het klemmen van de

zaagbladen te voorkomen!!

GS-certiificering: Kantelsysteem 45°t

Het gekeurde type voldoet aan de eisen uit de Duitse productveiligheidswet eurde type voldoet aan de eisen uit de Duitse productveiligheaaan dee eisen uit de Duitse prorrr

(ProdSG) en de op dat moment geldende ervaringsgegevens inzake het 

voorkomen van ongevallen.
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Sicherheit
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Technische gegevens:

 » Snĳbreedte: 2000 mm of 3000 mm

 » Gering oliedebiet ca. 45 liter

 » Messenbalk van hardmetaal HB 500

 » Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de 

straatrand kan worden gereden om te snoeien binnen het 

bereik van de giek

Snoeizaag "FlexCut Kompakt"

Schone snede, zonder open te splĳten of te rafelen.

Kenmerken: 

 » Geschikt voor het snoeien van bomen en hagen 

met takdikte tot Ø 150 mm

 » Messenkop los ook ideaal geschikt voor de inzet met 

minigraafmachines

 » Lichte compacte constructie

 » Optie: Kantelsysteem 111° –  

Traploos instelbare snĳhoek van de snoeizaag

 » Optie: Elektrisch besturingsblok, daardoor kunnen alle functies 

tegelĳk bediend worden

111°Kantelsysteem 111° - voor horizontaal

en verticaal snoeien.

Pas de hoek traploos aan bĳ de 

omstandigheden.

1

SStuurblok met geïntegreerde

druksensor geeft bĳ een te hoge

oliedruk een akoestisch in de cabine

om het blokkeren van de zaagbladen 

te voorkomen. Dit stuurblok maakt een

gelĳktĳdig bedienen van alle functies 

tĳdens de arbeid mogelĳk.

2

OOverbelastingsbeveiliging als

dempadapter: Bĳ een te hoge

aanpersdruk kantelt de kop naar 

achteren ter bescherming tegen het 

blokkeren van de zaagbladen.

4

rZĳdelings contragewicht – daardoor 

minimale belasting van de arm van

het ondersteunende voertuig.

3

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Beschrĳving Opname Werkbreedte Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000405 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" Euronorm 2000 mm rechts 740 kg St. 8.552,50  

ASHFLM000415 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt"  Euronorm 2000 mm links 740 kg St. 8.552,50  

ASHFLM000435 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt"  Euronorm 3000 mm rechts 840 kg St. 9.636,00  

ASHFLM000445 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" Euronorm 3000 mm links 840 kg St. 9.636,00  

ASHRTL000405 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt"  Telescooplader, wiellader 2000 mm rechts 790 kg St. 9.102,50  

ASHRTL000415 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt"  Telescooplader, wiellader 2000 mm links 790 kg St. 9.102,50  

ASHRTL000435 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" Telescooplader, wiellader 3000 mm rechts 890 kg St. 10.186,00  

ASHRTL000445 Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" Telescooplader, wiellader 3000 mm links 890 kg St. 10.186,00  

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000426 Snoeischaarkop, los 2000 mm rechts 200 kg St. 6.022,50  

ASHFLM000424 Snoeischaarkop, los 2000 mm links 200 kg St. 6.022,50  

ASHFLM000456 Snoeischaarkop, los 3000 mm rechts 270 kg St. 7.107,10  

ASHFLM000454 Snoeischaarkop, los 3000 mm links 270 kg St. 7.107,10  

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

ASHFLM900300 Kantelsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding stuurapparaat) St. 1.866,70  

ASHFLM900310 Meerprĳs voor elektrisch stuurblok voor het simultaan bedienen van alle functies St. 2.048,20  

ASHFLM900200 Contragewicht ca. 210 kg St. 602,80  

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging, rechts St. 2.649,90  

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging, links St. 2.649,90  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

1

4

4

2

3

Artikelnr. Beschrĳving gewicht HE *€ netto

SIGHYD000050 Groengoedvork 300 kg St.  2.035,00   

Voor aanbouw op driepuntsopname

Technische gegevens:

 » Hydraulische zĳverschuiving rechts 850 mm 

 » Ombouw van rechts op links mogelĳk

 » Het apparaat wordt aan de hydrauliek aan de voorzĳde aangebouwd, terwĳl de 

takkenzaag resp. takkenschaar aan de frontlader is bevestigd en net snĳgoed 

dan onmiddellĳk kan opnemen.

 » Uitvoerbuis met kunststof geleiding 

Kenmerken: 

 » Stelpoot verstelbaar

 » Incl. 8 frontladertanden met een lengte van 1000 mm

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Groengoedvork

In combinatie met onze takkenzaag of takkenschaar kan het afgesneden groengoed onmiddellĳk worden opgenomen.

Snoeischaar "FlexCut 100 Kompakt" - takken tot ca. Ø 100 mm

Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" - takken tot ca. Ø 150 mm
Artikelnr. Beschrĳving Opname Werkbreedte Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000495 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Euronorm 2000 mm rechts 870 kg St. 10.238,80  

ASHFLM000525 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Euronorm 2000 mm links 870 kg St. 10.238,80  

ASHFLM000490 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Euronorm 3000 mm rechts 940 kg St. 11.322,30  

ASHFLM000520 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Euronorm 3000 mm links 940 kg St. 11.322,30  

ASHRTL000495 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Telescooplader, wiellader 2000 mm rechts 920 kg St. 10.788,80  

ASHRTL000525 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Telescooplader, wiellader 2000 mm links 920 kg St. 10.788,80  

ASHRTL000490 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Telescooplader, wiellader 3000 mm rechts 950 kg St. 11.872,30  

ASHRTL000520 Snoeischaar "FlexCut 150 Kompakt" Telescooplader, wiellader 3000 mm links 950 kg St. 11.872,30  

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000542 Snoeischaarkop, los 2000 mm rechts 300 kg St. 6.143,50  

ASHFLM000540 Snoeischaarkop, los 2000 mm links 300 kg St. 6.143,50  

ASHFLM000532 Snoeischaarkop, los 3000 mm rechts 370 kg St. 7.227,00  

ASHFLM000530 Snoeischaarkop, los 3000 mm links 370 kg St. 7.227,00  

117*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Heggenschaar met arm voor achteraanbouw

Technische gegevens:

 » 1x dubbelwerkend vereist

 » Benodigde oliecapaciteit ca. 40 liter

 » Telescooparm tot 3,5 meter uitzwenkbaar

 » Hydraulische bediening via bowdenkabels

 » Optie: Elektrische bediening met joystick 

leverbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname
Artikelnr. Beschrĳving Opname Werkbreedte Uitlĳning Gewicht ca. HE *€ netto

ASHFLM000700 Heggenschaar Driepuntsopname cat. I 1500 mm rechts 250 kg St. 3.192,20  

ASHFLM000702 Heggenschaar Driepuntsopname cat. I 1800 mm rechts 270 kg St. 3.252,70  

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

MGHFLM900000 Elektrische bediening via joystick St. 3.252,70  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Kenmerken: 

 » Voor achteraanbouw

 » Speciale, fijnvertande lemmeten garanderen een goed 

zaagbeeld

 » Beste zaagkwaliteit bĳ takken en twĳgen tot Ø 19 mm

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Heggen- en snoeischaar 

Speciale, fijnvertande lemmeten garanderen een goed zaagbeeld.

Artikelnr. Beschrĳving Zaagcapaciteit Werkbreedte HE *€ netto

ASHFLM000704 Heggen- en snoeischaar 25 mm 1500 mm St. 2.530,00  

ASHFLM000706 Heggen- en snoeischaar 25 mm 1800 mm St. 2.770,90  

Technische gegevens:

 » Werkbreedte: 1500/1800 mm

 » 1200 mm mechanisch uittrekbaar

 » Benodigde oliecapaciteit ca. 40 liter

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Voor aanbouw aan Euronorm

Kenmerken: 

 » Met Euronorm

 » Best zaagkwaliteit bĳ takken tot Ø 25 mm

 » Snĳhoek van  

heggen- en takkenschaar  

traploos instelbaar (niet bĳ lopend bedrĳf)

119*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Hakselaar

De hakselaar van Fliegl is perfect voor verschillende snoeiwerkzaamheden. De rotor levert dankzĳ de grote diameter op 

topsnelheid optimale resultaten en verwerkt takken stammen en twĳgen tot kleingehakt hout.

Technische gegevens:

 » Aandrĳfsysteem: Directe aandrĳving, aftakas met schaarbout

 » Toerental: 540 t/min 

 » Voor trekkers van 30 - 100 pk

Artikelnr. Beschrĳving Intrekking Takken tot ca. Gewicht ca. Afmetingen (trechter) ca. HE *€ netto

FORFLI000540 Hakselaar "Small" Handmatig Ø 100 mm 192 kg 51,0 x 51,0 cm St. 2.530,00  

FORFLI000550 Hakselaar "Big" Handmatig Ø 150 mm 350 kg 63,5 x 63,5 cm St. 2.951,30  

Voor aanbouw op driepuntsopname

Kenmerken: 

 » Draaihoek van de trechter: 270°

 » Extra twĳgbreker

 » Aantal lemmeten: 4 draaibare rotormessen van gehard 

gereedschapsstaal en 1 contrasnĳder  

(4x draaibaar)

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Intrekking: Hydraulisch

 » Voor trekkers van 30 - 100 pk

 » 1x dubbelwerkend vereist

Artikelnr. Beschrĳving Intrekking Takken tot ca. Gewicht ca. Afmetingen (trechter) ca. HE *€ netto

FORFLI000650 Hakselaar "Big" Hydraulisch Ø 150 mm 350 kg 63,5 x 63,5 cm St. 4.818,00  

Hakselaar met hydraulische intrekking

Voor aanbouw op driepuntsopname

Kenmerken: 

 » Draaihoek van de trechter: 270°

 » Extra twĳgbreker

 » Aantal lemmeten: 4 draaibare rotormessen van gehard 

gereedschapsstaal en 1 contrasnĳder  

(4x draaibaar)
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Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. Tractor max. Aantal klepels HE *€ netto

MGHFLM000354 Bermmulcher "Big" 1800 mm 660 kg 85 pk 16 St. 4.998,40  

MGHFLM000356 Bermmulcher "Big" 2200 mm 720 kg 85 pk 20 St. 5.360,30  

Kenmerken: 

 » Zĳdelings uitzwenken met hydr. 

zwenkarm

 » Snĳhoogte controleerbaar door 

verstelbare ĳzers

 » Hamerklepel

 » Geen uitslingeren van stenen en 

mulchgoed dankzĳ de kettingen aan 

de voorzĳde

 » Afdekking opklapbaar

 » Steunpoot om neer te zetten

 » Wals in hoogte verstelbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname

Technische gegevens:

 » Aandrĳving via cardanas 540 t/min

 » 2 dubbelwerkende hydraulische 

koppelingen vereist

 » Achteraanbouw, driepuntsopname 

cat. II

 » Overbrenging met vrĳloopkoppeling

Breedte A B C D E

1.800 2.385 2.030 915 1.890 1.850

2.200 2.785 2.030 915 2.290 1.850

Bermmulcher "Big"

Zeer geschikt voor aardwallen, velden, oevers, greppels, enz.

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. Klepel HE *€ netto

MGHFLM000364 Bermmulcher "Small" 1600 mm 315 kg 28 St. 3.071,20  

Kenmerken: 

 » Achteraanbouw, driepuntsopname cat. II

 » Zĳdelings uitzwenkbaar

 » Hamerklepel

 » Wals en ĳzers in hoogte verstelbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname

Bermmulcher "Small"

Technische gegevens:

 » Uitgerust met een krachtige overbrenging met vrĳloopkoppeling

 » 2 dubbelwerkende hydraulische koppelingen vereist

 » Aandrĳving via cardanas 540 t/min

OptOpttimamamaaimi aalala voovoovoor kr kkleileie ne n tractotooors omo berbe menme teteee mmam aieai n een en tnnn e me mmulculculchenhenhen

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Zĳverschuiving Driepunt Gewicht ca. Tractor max. Klepel HE *€ netto

MGHFLM000350 Klepelmulcher 1800 mm 280 mm Cat. II 500 kg 50 pk 16 St. 3.793,90  

MGHFLM000352 Klepelmulcher 2200 mm 450 mm Cat. II 620 kg 85 pk 20 St. 4.155,80  

Kenmerken: 

 » Achter- en frontaanbouw mogelĳk 

 » Overbrenging met vrĳloopkoppeling

 » Verstelbare ĳzers

 » Wals in hoogte verstelbaar

 » Hamerklepel

 » Steunpoot om neer te zetten

 » Veiligheidsplaten ter bescherming 

tegen evt. rondvliegende stenen

 » Zĳverschuiving hydraulisch

Voor aanbouw op driepuntsopname

Technische gegevens:

 » Aandrĳving via cardanas 540/1000 t/min

 » 1x dubbelwerkend vereist

 » Achteraanbouw, driepuntsopname cat. II

Klepelmulcher "type 1800/2200"

Voor wegranden, fruittuinen en algemene agrarische toepassingen.

123*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. Klepel HE *€ netto

MGHFLM000360 Klepelmulcher "type 2400" 2400 mm 620 kg 26 St. 4.336,20  

Kenmerken: 

 » Geen uitslingeren van stenen en 

mulchgoed door kettingen aan de 

voorkant driepuntsopname cat. II

 » Hamerklepel

 » Zĳverschuiving hydr. 400 mm

 » Uitgerust met een krachtige overbrenging met 

vrĳloopkoppeling

 » Afdekking opklapbaar

 » Wals en ĳzers in hoogte verstelbaar

Voor aanbouw op driepuntsopname

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Klepel Gewicht ca. HE *€ netto

MGHFLM000340 Klepelmulcher "type 2800" 2800 mm 24 1015 kg St. 8.251,10  

Kenmerken: 

 » Achter- en frontaanbouw 

 » Overbrenging met 

vrĳloopkoppeling

 » Steunpoot om neer te 

zetten

 » Driepuntsopname cat. II

Voor aanbouw op driepuntsopname

Klepelmulcher "type 2800"

Het mulchapparaat is bedoeld voor het mulchen van plantenresten in de agrarische sector, evenals voor het mulchen van 

gemeentelĳke en infrastructurele oppervlakken.

Technische gegevens:

 » Aandrĳving via cardanas 540/1000 t/min

 » Rotoras Ø 219 mm

 » Rotoras met hamerklepel Ø 500 mm

 » Diameter achterste rol 140 mm

 » Zĳverschuiving hydr. 450 mm

 » Aantal riemen 6 st. 

Klepelmulcher "type 2400" 

Technische gegevens:

 » Trekker max. 120 pk

 » 1x dubbelwerkend vereist

 » Aandrĳving via cardanas 540/1000 t/min

 » Achteraanbouw, driepuntsopname cat. II

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. HE *€ netto

MGHFLM000362 Messenmulchapparaat voor stro 2000 mm 470 kg St. 3.914,90  

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. HE *€ netto

MGHFLM000358 Gazonmulchapparaat met opvangbak 1550 mm 367 kg St. 3.433,10  

Kenmerken: 

 » Achteraanbouw 

 » Driepuntsopname cat. II

 » Overbrenging met vrĳloopkoppeling

 » In hoogte verstelbare steunwielen

 » Steunpoot om neer te zetten

 » Instelbare geleiders  

(exact neerleggen van stro)

Kenmerken: 

 » Achteraanbouw 

 » Driepuntsopname cat. II

 » Overbrenging met vrĳloopkoppeling

 » Met hydraulisch lossysteem

 » Incl. steunwielen

Voor aanbouw op driepuntsopname

Voor aanbouw op driepuntsopname

Messenmulchapparaat voor 

stoppelvelden

De kleine afstand van messen en 

contramessen zorgt voor het veilig en 

hoogwaardig snĳden van stro op een lengte 

van 2 - 3 cm.

Technische gegevens:

 » Aantal messen: 72 stk.  

contramessen: 36 stuks

 » Aandrĳving via aftakas

Gazonmulchapparaat met opvangbak

Ideaal voor gazons, sportvelden en parken.

Technische gegevens:

 » Opvangbak 0,8 m³

 » 1x dubbelwerkend vereist

 » Aandrĳving via aftakas

125*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Bomenrooier "Krokodil-PLUS"

Splintervrĳ snĳden gegarandeerd – de bomenrooier Krokodil-Plus is het effectieve werktuig voor het zagen van takken en bomen. 

Gemaakt van hoogwaardig staal HB 450 als garant voor een snelle oogst van kleine bomen, struiken of plantages. De veelzĳdige 

toepassingsmogelĳkheden in het terrein, op hellingen, moerassige gebieden, landschapsverzorging of in de landbouw maken dat het 

apparaat een belangrĳke allrounder is voor tuiniers, boeren en loonbedrĳven.

Technische gegevens:

 » Voor het aanbouwen aan bĳv. graafmachines, 

telescoopladers

 » Laadschopopname optioneel/MS 03/MS 08/MS 10

 » Vereiste oliedruk: min. 240 bar

 » Vereiste olievolumestroom:  

min. 40 - 100 l/min

 » Materiaalkwaliteit: HB 500

Artikelnr. Snĳ-Ø bĳ zacht hout ca. Openingsbreedte Laadschopklasse Eigengewicht HE *€ netto

FGRFLM100200 200 mm 620 mm 3-8 ton 200 kg St. 3.914,90  

FGRFLM100300 300 mm 820 mm 4-10 ton 320 kg St. 4.698,10  

FGRFLM100500 400 mm 1190 mm > 10 ton /Telescooplader 950 kg St. 9.395,10  

Voor aanbouw aan een graafmachine

Artikelnr. Type geschikt voor bomenrooier HE *€ netto

FGRFLM901100 MS 03 Type 200, type 300 St. 433,40  

FGRFLM901150 MS 08 Type 200, type 300 St. 807,40  

FGRFLM901200 MS 10 Type 500 St. 1.625,80  

Optionele laadschopopname

321

Andere opnames op aanvraag verkrĳgbaar

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Art.nr. Beschrĳving/uitvoering ME *€ netto

VZXFLM110110 Eindeloze rotatiemotor 3,0 ton - los - 2x dubbelwerkend vereist St.  605,00   

VZXFLM110112 Eindeloze rotatiemotor 4,5 ton - los - 2x dubbelwerkend vereist St.  715,00   

VZXFLM900013 Verbindingsstuk Ø 50 voor rotatiemotor 3,0 ton St.  99,00   

VZXFLM900010 Verbindingsstuk Ø 60 voor rotatiemotor 4,5 ton St.  99,00   

VZXFLM110120 Meerprĳs voor omschakelventiel enkelvoudig incl. schakelpaneel - daardoor slechts 1x dubbelwerkende koppeling nodig St. 638,00  

VZXFLM900042 Meerprĳs montagekosten zonder rotatiemotor (1x dubbelwerkend stuurapparaat vereist) St.  88,00   

VZXFLM900040 Meerprĳs montagekosten met rotatiemotor zonder meerprĳs omschakelventiel (2x dubbelwerkend stuurapparaat vereist) St.  165,00   

Overlaadgrijper "VZ 110"

Technische gegevens:

 » Beenbreedte: ca. 355 mm

 » Opening: kleinste Ø: ca. 66 mm, grootste Ø: ca. 1195 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist
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Laadhaak-verlengstuk

Met dit hoogwaardige verlengstuk kan uw overlaadgrĳper individueel 

in vier verschillende lengtes van ca. 1,2 m - 1,6 m worden 

opgehangen. Dankzĳ de praktische verstelling kan de grĳper 

altĳd bĳ de situatie worden aangepast. Robuuste constructie en 

uitstekende kwaliteit kenmerken dit product.

f

Afb. toont Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnr. Beschrĳving Draagvermogen Oppervlak Gewicht ca. HE *€ netto

LHVFLM000100V met Euronorm- en driepuntsopname cat. II 1,5 t verzinkt 100 kg St. 710,60  

LHVFLM000200V met Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname cat. II 2,0 t verzinkt 120 kg St. 843,70  

LHVRTL000000V met wiel- of telescoopladeropname 2,5 t verzinkt 170 kg St. 1.315,60  

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

VZXFLM110000 Overlaadgrĳper (los), met hydraulische koppelingen (zonder slangen naar de tractor) 100 kg St. 1.107,70  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Oppervlak Gewicht ca. HE *€ netto

RZXFLM900125 Bigbaghouder gemonteerd verzinkt 8 kg St.  110,00   

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

3
2

1

1

2

3

Kenmerken: 

 » Massieve en stabiele uitvoering (ca. 100 kg)

 » De dubbelwerkende hydraulische cilinder bereikt 

door de omkering een zeer hoge sluitkracht

 » Optimaal geschikt voor bĳv. het overladen van 

boomstammen takken en struiken

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts- stapelaar-, wiel- of telescooplader

127*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Houtgrijper "RZ 185"

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

RZXFLM165000 Compleet met hydraulische koppelingen en driepuntsopname cat. II 300 kg St. 1.987,70  

RZXFLM165004 Houtgrĳper (los), met hydraulische koppelingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname 220 kg St. 1.505,90  

Grĳper:

 » Beenbreedte: 400 mm

 » Wangen van HB 400-staal

 » Openingsbreedte:  

kleinste Ø: ca. 119 mm, grootste Ø: ca. 1860 mm 

 » Gelakte, massieve en stabiele uitvoering

 » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand

 » Zwenkbereik 90° links en rechts:  

drie draaipunten waarborgen de juiste aanpassing van de 

houtgrĳper voor ieder terrein en elke situatie

 » Dankzĳ een speciale overbrenging bereikt de zware, 

dubbelwerkende hydraulische cilinder een enorme sluitkracht 

van ca. 10 ton 

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » Opname:

 » Driepunt cat. II 

 » Probleemloze koppeling aan de driepuntsbok dankzĳ 

inklapbare stelpoten

 » Massieve en stabiele uitvoering

 » Basisframe verzinkt

Voor aanbouw op driepuntsopname

Technische gegevens en kenmerken: 

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

RZXFLM165001 Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II 325 kg St. 2.530,00  

RZXRTL165001 Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescoopladeropname 375 kg St. 3.080,00  

RZXFLM165004 Houtgrĳper (los), met hydraulische koppelingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname 220 kg St. 1.505,90  

Artikelnr. Uitvoering HE *€ netto

RZXFLM900230 Boomstammenblad, verzinkt St. 686,40  

VZXFLM110117 Rotatiemotor 5,0 ton, eindeloos draaibaar, voor RZX 185 St.  1.078,00   

VZXFLM110116 Rotatiemotor 6,0 ton, eindeloos draaibaar, voor RZX 185 St. 1.554,30  

RZXFLM900200 Omschakelventiel, enkelvoudig - dus slechts 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist voor Combi RZ 185 St.  583,00   

RZXFLM900215 Omschakelventiel, 2-voudig - dus slechts 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist voor Combi Plus RZ 185 St.  693,00   

Houtgrijper "Combi RZ 185" 
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Houtgrijper "Combi Plus RZ 185"  

Houtgrijper "Combi Plus RZ 185"

Houtgrijper "Combi RZ 185"

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

RZXFLM185000 Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II - incl. 5 ton Rotatiemotor 325 kg St. 3.734,50  

RZXRTL185001 Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescoopladeropname - incl. 5 ton Rotatiemotor 375 kg St. 4.284,50  

RZXFLM165004 Houtgrĳper (los), met hydraulische koppelingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname 220 kg St. 1.505,90  

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Algemene toebehoren

Opname:

 » Gecombineerde driepuntsopname cat. II en 

Euronorm-opname

 » Met de Euronorm-ophanging voor de 

frontlader kan het hout ook in hoge stapels 

worden opgestapeld

 » Probleemloos koppelen aan de 

driepuntsophanging van de trekker en 

Euronorm-opname dankzĳ inklapbare 

stelpoten

 » Massieve en stabiele uitvoering

 » Basisframe verzinkt

 » Optie: Wiel- of telescoopladeropname

 » Optie: Boomstammenblad
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Grĳper:

 » Beenbreedte: 400 mm

 » Wangen van hoogwaardig slĳtvast staal HB 400

 » Opening: kleinste Ø: ca. 119 mm, grootste Ø: ca. 1860 mm 

 » Gelakte, massieve en stabiele uitvoering

 » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand

 » Zwenkbereik 90° links en rechts: 3 draaipunten voor perfecte aanpassing van 

de houtgrĳper

 » Speciale omkering maakt een sluitkracht van ca. 10 t mogelĳk.

 » Een geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglĳden

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » Combi RZ 185: 1 dubbelwerkende koppelingen vereist

 » Combi Plus RZ 185: 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

Technische gegevens en kenmerken: 

129*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

RZXFLM165002 Compleet met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II 465 kg St. 3.252,70  

RZXRTL165002 Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescoopladeropname 515 kg St. 3.802,70  

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

RZXFLM165003 Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II 515 kg St. 4.457,20  

RZXRTL165003 Met hydraulische koppelingen, wiel- of telescoopladeropname 565 kg St. 5.007,20  

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

RZXFLM900200 Omschakelventiel, enkelvoudig - dus slechts 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist voor "LongNeck Combi" - incl. 5 ton Rotatiemotor St.  583,00   

RZXFLM900215 Omschakelventiel, 2-voudig - dus slechts 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist voor "LongNeck Combi Plus" - incl. 5 ton Rotatiemotor St.  693,00   

RZXFLM900230 Boomstammenblad verzinkt, gemonteerd St. 686,40  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers

Houtgrijper "LongNeck Combi Plus"
Met eindeloze rotatiemotor 5 ton

Houtgrijper "LongNeck Combi" 

HydHydHydydHydHyyydddHydraurauraurauuauaauauuuuauaa lislislislislislisslisissliissschechchechechchecchhhhhe hohohoohoohoutgutgutgtutggrĳprĳprĳprĳprĳpĳ er errre LLonLonLonLLonngNegNgNeNegNegNeg ck ckck ck ckckkk ComComComCComCC mmC mmbi bbbiiii metmetetmeteme mmememem chachachac nisnisnisisnisch hch chhh dradraddddradradrarraraaisaisaisaisaiaa schachachc arnirnirnir erererr

Voor aanbouw op Euronorm-, driepunts-, wiel- of telescoopladers
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Technische details en kenmerken:

Grĳper:

 » Beenbreedte: 400 mm

 » Wangen van hoogwaardig slĳtvast staal HB 400

 » Openingsbreedte:  

kleinste Ø: ca. 119 mm, grootste Ø: ca. 1860 mm 

 » Massieve en stabiele uitvoering

 » Draaischarnier keert terug naar de 0-stand

 » Zwenkbereik 90° links en rechts: 3 draaipunten garanderen een perfecte 

aanpassing van de houtgrĳper

 » Speciale omkering maakt een enorme sluitkracht van ca. 10 t mogelĳk. 

 » Een geïntegreerde tandkrans voorkomt dat boomstammen wegglĳden

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » LongNeck Combi: 2 dubbelwerkende koppelingen vereist

 » LongNeck Combi Plus: 3 dubbelwerkende koppelingen vereist

Opname:

 » Gecombineerde driepuntsopname cat. II en 

Euronorm-opname

 » Massieve en stabiele uitvoering

 » Hydr. uitschuifbare arm (traploos 600 

mm), de werklengte kan individueel worden 

ingesteld

 » Licht uitschuiven door kunststofrails op de 

uitschuifbuis

 » Hoog stapelen van hout met de Euronorm-

ophanging voor de frontlader mogelĳk

 » Probleemloos koppelen aan de 

driepuntsophanging van de trekker en 

Euronorm-opname dankzĳ inklapbare stelpoten

 » Optie: Boomstammenblad

 » Optie: Wiel- of telescoopladeropname
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Houtgrijper "LongNeck Combi Plus"

Houtgrijper "LongNeck Combi"

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
130

Landschapsverzorging en bosbouw

10



Front-boomstammenblad

Dankzĳ de bĳzondere vorm en de geribbelde zĳranden 

van het blad kan een boom eenvoudig en zonder weg 

te glĳden worden getransporteerd.

Technisch gegeven:

 » Draagvermogen: 3000 kg

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Uitvoering Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

FPSFLM000000V Standaarduitvoering – met geribbelde zĳranden 1400 mm 270 kg St. 1.625,80  

FPSFLM000005V Met hydraulische grĳparm (dubbelwerkende koppeling vereist) 1400 mm 335 kg St. 2.348,50  

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
Artikelnr. Uitvoering Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

FPSRTL000000V Standaarduitvoering – met geribbelde zĳranden 1400 mm 300 kg St. 2.230,80  

FPSRTL000005V Met hydraulische grĳparm (dubbelwerkende koppeling vereist) 1400 mm 365 kg St. 2.843,50  

1

2

2
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Houtbundelapparaat

Art.nr. Beschrĳving draagvermogen Uitvoering Gewicht ca. ME *€ netto

FORFLI000000V Houtbundelapparaat 160 kg star 210 kg St. 1.807,30  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Voor aanbouw aan Euronorm

3 54 4

6

4

5

Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

FORFLI900000 Textiel omsnoeringsband wit St.  99,00   

FORFLI900005 Klemmen voor omsnoeringsband, karton à 1000 st. Pak.  77,00   

FORFLI900010 Spanapparaat voor textielband 16 mm St.  176,00   

FORFLI900015 Afrolapparaat met opbergruimte St.  88,00   

Kenmerken: 

 » Bundelen, transporteren, neerleggen, oppakken 

en overladen met het bundelapparaat

 » Verwerking van 1 m3 kloofhout in luttele 

minuten met de motorzaag

 » De aanslagplaat kan rechts of links worden 

gebruikt

 » Verschillende houtlengtes mogelĳk

 » Veilig werken

 » Tĳdbesparing - geen menselĳke assistentie 

nodig

 » Bundel gemakkelĳk met frontlader opneembaar

3

131*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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 » Bĳzonder stabiele constructie



 

HOUTSNIPPERTRANSPORTINSTALLATIES

Transporttechniek van Fliegl met de bunkervuller "Dachs"

Houtsnippers laten zich met deze beproefde technologie eenvoudig vervaardigen, 

bewaren en transporteren. Maar een bottleneck in de keten is de opslag van de 

houtsnippers in aanwezige boxen en bunkers. Deze wordt gesloten door 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 houtsnippers is er een hydraulisch inklapbare opslagbak. Deze laat zich 

vanwege zĳn geringe bouwhoogte eenvoudig vullen. 

Naar wens vervaardigt Fliegl Agro-Center individuele oplossingen.

Opvangtrog voor zĳdelingse 

buismontage

Opvangtrog met 

opbouw en deksel

Verbindingsstuk 90°

Verbindingsstuk 45°  

met snelkoppeling

Opvangtrog voor centrale 

buismontage

Opvangtrog met 

veiligheidskabelschakeling

Verbindingsstuk 45°

Verbindingsstuk 90°  

met snelkoppeling

MonMonMonMonontagtagggtagta evoevoevoevoevoorborborborbor eeleeleeeld:d:d: OOpOpvOpvOpvOpvvvvvvooeeoeroeoeeoererrschchscscs roeoeeoeoe mf mf mf mff f mff et 
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* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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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°

Kruisverbindingsstukken voor zĳbak
 » Lagering aan beide uiteinden van de 

trogschroef  

– schone overgave van de snippers  

– daardoor een rustige loop

Valrooster voor opvangbak
 » Montage naderhand mogelĳk

Kopverspreider voor 
opvoerschroef
 » Opvoerhoogte tot 7000 mm 

mogelĳk

 » Worpafstand tot 5000 mm  

(afhankelĳk van het 

motorvermogen) 

Schakelkast 
Met kabel-

dodemansschakeling

Motoren
 » Van 3 kW tot 5,5 kW

 » Verschillende toerentallen

Snelkoppeling 
stroomvoorziening
 » Eenvoudig scheiden 

van de voeding met 

16A-contactdoos en 

stekker

Type A

Type B

Type D

Type E

Type C

133*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Enorm flexibel - geschikt voor elke toepassing!

Montagevoorbeeld: Laterale opvangtrog met veiligheidskabelschakkeling 

schroefverlenging verbindingsstuk 90° buis in buis

Verschillende schroefsystemen, bĳv. kelderschacht 

schroeftransporteuur

Kenmerken: 

 » Standaard geleverde trogbreedte: 2800 mm

 » Opvoercapaciteit afhankelĳk van de vulhoogte: 

ca. 1 m³/min.

 » Vervaardiging op maat

 » Enorm flexibel - geschikt voor elke toepassing!

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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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!

Licht thttt neeneeeneeneeneeneeneeneen rkrkkrklrk apbarear  wand door pprakrakraktististi checheche hahhhandgndggdgreeerereerrreeepp

Inklapbaar en mobiel!

Opvangbak "Big-Dachs" - breedte 
3000 mm

 » Hydraulisch inklapbaar

 » In hoogte verstelbare stelpoten

 » Inklapbaar zĳdeksel

135*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Sleufbrugplaat voor 

houtsnippersdroging
 » Voor het drogen van houtsnippers en 

granen  

 » voor eigen fabricage van drogerbodem 

 » Breedte: 1185 mm,  

lengte: 2500 mm,  

dikte/diepte: 3 mm/gestanst

Art.nr. Gewicht ca. ME *€ netto

HTXJFM500000 71 kg St. 203,5

3
0

0
0

 m
m

195 mm
45 mm

Sleufplaatafdekking voor 

houtsnipperdroging

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 St.  38,50   

Droogpiramide

Bĳv. bĳ een aanhanger van 2200 mm breedte voldoet voor een 

piramide in het midden. Zo wordt het product vanuit het midden naar 

de zĳde belucht.

Art.nr. Gewicht ca. ME *€ netto

HTXJFM500010 12 kg St.  121,00   

Kelderschachtcentrifuge

Eenvoudig in te bouwen in bestaande 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  

houtsnipperkwaliteit

 » Maten/benodigde ruimte (l x b x h): 1000 x 650 x 600 mm

 » Opslagruimteopening (b x h): 1000 x 100 mm

 » Vermogen: 4kW

 » Toerental: 1500 t/min.

 » Veiligheidsklasse: IP 55

 » Spanning: 400 V

0 mm

Art.nr. Gewicht ca. ME *€ netto

HBBJFM102120 82 kg St.  2.145,00   

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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DRĲFMESTTECHNIEK

Milieuvriendelĳke drĳfmestverspreiding

Drĳfmestinjector



Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf

Compacte verspreider 6 m Compacte verspreider 7,5 m Compacte verspreider 9 m

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Technische gegevens:

 » Breedte: 3000-9000 mm

 » Eigengewicht: ca. 450-700 kg (afhankelĳk van de breedte)

 » Breedte bĳ transportstand  

versie 3000 mm: 2980 mm 

versie 6000-9000 mm: 2550 mm

 » Hoogte versie 6000 mm: 2400 mm , in transportstand

 » Hoogte versie 7500 mm: 3130 mm , in transportstand

 » Hoogte versie 9000 mm: 3870 mm , in transportstand

 » Meerprĳs elektrohydraulisch stuurblok (1 dubbelwerkend) incl. tĳdrelais

Kenmerken: 

 » De slangaansluitingen zĳn verdeeld over de gehele breedte 

van de wormkast voor korte afstanden voor de mest

 » Het verenstaal past zich dankzĳ de speciale kromming 

optimaal aan de bodem aan

 » Laag eigen gewicht van de verspreider, daardoor ook geschikt 

voor kleinere tanks

 » Eenvoudige montage aan elke tank – ongeacht de fabrikant

 » Eenvoudig achteraf te monteren – ook voor oudere tanks, 

geen asverschuiving nodig

 » Optimale bodemaanpassing met geïntegreerde 

hellingcompensatie en gelĳkmatige druk op alle 

sleepschoenen

 » Drĳfmest loopt direct in het frame waarom een wormkast is 

geïntegreerd (geen extra slang nodig)

 » Worm en bak van roestvast staal, frame volledig verzinkt

 » Opvangbak voor vreemde objecten met mechanische opening 

 » Incl. montageset voor het aanbouwen aan alle tanks geschikt 

- aanpassingswerkzaamheden vereist

Art.nr. Aanduiding Breedte ME *€ netto

GFZUSG100420 Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf 3 meter St. 9.516,10  

GFZUSG100430 Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf 6 meter St. 18.429,40  

GFZUSG100440 Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf 7,5 meter St. 20.838,40  

GFZUSG100450 Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf 9 meter St. 22.765,60  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Art.nr. Aanduiding HE *€ netto

GFZUSG100417 Set steunwielen Set 1.807,30  

GFZUSG900500 Transportbescherming met verlichting en waarschuwingsbord St. 1.746,80  

Sleepschoenverspreider "Compact" voor inbouw achteraf
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Afb. transportbescherming met verlichting en waarschuwingsbord

Video bekĳken 
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Drijfmestinjector

Verspreidingstechniek concurrenten Verspreidingstechniek Fliegl 

Drĳfmest wordt tot 8 cm diep in de bodem ingewerkt. 

Verlies van belangrĳke voedingsstoffen blĳft daardoor 

beperkt. 

De Fliegl-drĳfmestinjector is de ideale uitbreiding voor een zeer nauwkeurige, doelgerichte verspreidingstechniek op uw velden. Dankzĳ 

de schuinstaande schĳven kan het apparaat de drĳfmest ook op stoppelvelden en in staand graan uitstekend inwerken.

Schuin geplaatste, instelbare schĳven aan de sleufsproeiers zorgen met een sleuf in de bodem ervoor dat de drĳfmest gericht onder de 

grasnerf wordt ingewerkt en verminderen zo verlies van waardevolle voedingsstoffen.

Deze vorm van mestverspreiding is zeer effectief omdat de voedingsstoffen dankzĳ de zeer dicht bĳ de wortels ingewerkte mest niet 

verloren gaan en volledig door de planten opgenomen kunnen worden. Dankzĳ de lichte bouwwĳze is de injector niet afhankelĳk van een 

fabrikant en kan achteraf aan alle tanks worden gemonteerd en is geschikt voor de meest uiteenlopende bodemsoorten.

nana voorvoor



Technische gegevens:

 » Breedte: 6000-9000 mm

 » Meerprĳs elektrohydraulisch stuurblok (1 dubbelwerkend)  

incl. tĳdrelais
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Art.nr. Aanduiding Breedte Afvoeren HE *€ netto

GFZUSG100600 Drĳfmestinjector 6 meter 24 St. 26.499,00  

GFZUSG100605 Drĳfmestinjector 7,5 meter 30 St. 28.908,00  

GFZUSG100610 Drĳfmestinjector 9 meter 36 St. 32.521,50  

Opbouw: 

 » Met een robuust en volledig verzinkt basisframe

 » De mechanische vering vangt bodemoneffenheden op en drukt 

de schuingeplaatste schĳven met een optimale druk op de 

bodem

 » Door instelbare spiraalveren kan de druk worden aangepast

 » Automatische druppelstop door omhoogklappende veren

 » De rubberen sproeier zit onder aan de schĳf en injecteert de 

drĳfmest rechtstreeks in de sleuf

Schĳven: 

 » De Fliegl-injector is uitgerust met eenvoudig vervangbare schuin 

geplaatste schĳven

 » De zelfslĳpende schĳven (Ø 350 mm, 4 mm dik) zĳn standaard

 » Deze zelfslĳpende schĳven van hoogwaardig staal zĳn zeer 

duurzaam

 » Schĳfafstand ca. 25 cm

 » De schĳven zĳn schuin in twee richtingen instelbaar

 » Door het gepatenteerde systeem van de schuinstaande schĳven 

wordt de grasnerf opengesneden waarna de mest direct in 

de sleuf wordt geleid. De grafnerf wordt daarna weer netjes 

teruggelegd. Zo is de drĳfmest volledig afgedekt en in de bodem 

ingewerkt.

Hoek instelbaar - dus betere aanpassing aan de bodemgesteldheid

Video bekĳken 
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Mestscheider (als complete set)

Technische gegevens:

 » Elektromotor 5,5 kW en 3,0 kW (voor pomp)

 » Stapelaaropname

 » Schakelkast

 » Aanzuig-Ø 80 mm en overloopslang Ø 100 mm  

(lengte 8 en 7 meter)

 » Opbouwframe met in hoogte verstelbare poten en kabellier 

voor pomp

 » Schot

Art.nr. Aanduiding HE *€ netto

GFZXXX930200 Mestscheider (als complete set) St. 29.480,00  

Geld besparen en het milieu ontzien – De drĳfmestscheider van Fliegl heeft doorslaggevende voordelen! 

Mest scheiden betekent het scheiden van de ruwe mest in vaste en vloeibare bestanddelen om de doorslaggevende voordelen van de 

beschikbare resources zo optimaal mogelĳk te gebruiken. Waar de gescheiden vloeibare fase met een duidelĳk betere bodeminfiltratie, 

een daardoor snellere beschikbaarheid van de vloeistoffen zonder verstopping kan worden uitgereden, wordt de afgescheiden vaste 

pasta omgezet in een zelfcomposterende, reukloze en transporteerbare vaste stof die weer als instrooimateriaal gebruikt kan worden.

Dit resulteert in een hoge rendabiliteit, want het volume van de mestopslag kan worden verkleind en er hoeft minder geroerd te worden. 

Bovendien neemt het uitrĳden van de mest minder tĳd in beslag terwĳl het effect van de bemesting toeneemt. Ook kunnen kosten voor 

instrooimateriaal worden bespaart en kan de gerichte verkoop van de vaste stoffen een bĳdrage aan de winst leveren.

Kenmerken:

 » Opbouw in 1 man in korte tĳd

 » Grote verwerkingscapaciteit (instelbaar)

 » Tĳd- en geldbesparing - laagste stroomverbruik ca. 8 kW/h

 » Drĳfmestvolume neemt af met ca. 15-30% - daardoor lagere 

kosten voor opslag en transport

 » Duidelĳk lagere geurbelasting

 » Lager energieverbruik bĳ het pompen en transporteren 

 » Verwerkingscapaciteit ruwe drĳfmest   Rund tot ca. 20 m3/h 

    Varken tot ca. 25 m3/h 

De verwerkingscapaciteit varieert sterk afhankelĳk van de 

consistentie van de drĳfmest
Functie: 

Met een pomp wordt de drĳfmest in de separator getransporteerd. In de zeeftrommel loopt de vloeibare fase door het zeef in een 

overloopslang, terwĳl de vaste pasta in het zeef achterblĳf en door een roterende persschroef naar de uitworp wordt getransporteerd en 

omlaag valt. Een grote opening aan de zĳkant maakt het controleren en reinigen van het zeef mogelĳk. Slĳtdelen zoals de zeeftrommel, 

wormschroef en pomp kunnen eenvoudig worden vervangen om een jarenlang gebruik te waarborgen. 

Video bekĳken 



Technische gegevens:

 » Bediening vanaf de trekker bĳ open kelder

 » Besturing zonder handwerk eenvoudig via de afstandsbediening 

(optioneel)

 » Overvulpĳp traploos in hoogte verstelbaar en 300° draaibaar

 » Bruikbaar in open en gesloten mestkelders  

(min. 80 x 120 mm)

 » Inzetbaar tot een kelderdiepte van ca. 5 m

 » Ongevoelig voor vreemde voorwerpen, daardoor weinig slĳtage

 » Extreem duurzaam en onderhoudsarm door turbinebouwwĳze

 » Alle functies hydraulisch aanstuurbaar

 » 1x dubbelwerkende regeleenheid vereist

 » 1x enkelwerkende regeleenheid met vrĳe retour vereist

 » Zuig- en drukleiding met Ø 170 mm

 » Optioneel met roerfunctie

Kenmerken: 

 » Compacte transportstand

 » De pomp is in een paar minuten gebruiksklaar

 » Capaciteit tot ca. 10.000 liter afhankelĳk van de diepte 

van de kelder

 » Uitstekende prestaties bĳ elke kelderdiepte en elke mest

 » Ook bĳ zeer dikke mest inzetbaar

Art.nr. Aanduiding HE *€ netto

GFZXXX800695 Pompstation "Turbo"  tot ca. 10.000 l/min. /tot 300° draaibaar St. 23.849,10  

GFZXXX800776 Roerfunctie  300° draaibaar St. 5.408,70  

GFZXXX800777 Radiografische afstandsbediening voor het bedienen van de zuig- en overlaadarm St. 1.807,30  

143*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

11

Voor aanbouw aan de driepuntsopname

Pompstation "Turbo"

Door de snelle opbouw is de pomp in luttele minuten gebruiksklaar. De pomp presteert maximaal bĳ elke kelderdiepte en bĳ elk 

drĳfmesttype. Bovendien is de pomp extreem duurzaam. De pomp heeft geen rubberen rotors en is zeer ongevoelig voor vreemde 

objecten, waardoor de slĳtage gering is. Ook de bediening is flexibel. 

AfbAAfbAfbAfbAfbAfbAfbAfbAfbAfbbAAfAfbAfbbbbAfbbbAAfbb  rrr. r.  r r.. roeroeoerooerereoeroeeoereeo funfunfunfunfunnffuf nfunfunfunufuunctictictictctictictcccticctcccctccc eeeeeeeeeee
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Video bekĳken 
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Artikelnr. Beschrĳving HE *€ netto

GELBIN100061 Cardanas met schuifpen 1210 mm 1 3/8" - 1 3/8" St.  259,60   

SRWFLI000550 Meerprĳs voor hydraulisch inklapbaar, 1 dubbelwerkende koppeling nodig St. 866,80  

SRWFLI000555 Roerkorf - voor riool roeren, voor Ø 500 mm roerbladen St. 421,30  

SRWFLI000560 Roerkorf - voor riool roeren, voor Ø 600 mm roerbladen St. 452,10  

SRWFLI900050 Meerprĳs voor roerbladen Ø 600 mm (voor de hoogste roerprestaties is een trekker met meer dan 100 pk nodig),  

levering vindt plaats met Ø 600 mm in plaats van Ø 500 mm

St.  242,00   

Tractorroerwerk

Ongevoelig voor vuil door hoogwaardige chromen lagers en afdichting

 » Voor het inhangen in de  

driepuntshydrauliek (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. Te TTeTe Tee gebgegebgebbgebebruiuiruiuurru kenkenenkeneenenn vovoovovovoororor or opeopeopepepen en en en en gn gn gn ggesllesleslesloteoteoteoten pn pn pn pputtuttuttutten!en!en!en!e

Voor aanbouw op driepuntsopname
Art.nr. Beschrĳving Lengte Gewicht ca. ME *€ netto

SRWFLI300000 Tractorroerwerk 3000 mm 140 kg St. 2.469,50  

SRWFLI400000 Tractorroerwerk 4000 mm 150 kg St. 2.530,00  

SRWFLI500000 Tractorroerwerk 5000 mm 170 kg St. 2.589,40  

SRWFLI600000 Tractorroerwerk 6000 mm 200 kg St. 2.649,90  

ZeeZZeeeeZZe kr kr racracchtihtihhtigegge ge roeroeoroerblbb adenAanAanAanAanbouboubobobo wbowbowboooowbok mk mk mk mkkk echechechanianianinaninn schschschsccc  
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ADAPTER, GEWICHTEN  
EN TOEBEHOREN

Maximaal flexibel

Driepuntsadapter uitklikbaar



Front- en achtergewicht met geïntegreerd gereedschapsopbergvak

Art.nr. Aanduiding Gewicht ca. ME *€ netto

SZBXXX200080 Frontgewicht uit gewapend beton 800 kg St. 1.144,00  

SZBXXX200085 Frontgewicht uit gewapend beton 1000 kg St. 1.325,50  

SZBXXX200090 Frontgewicht uit gewapend beton 1200 kg St. 1.566,40  

SZBXXX200095 Frontgewicht uit gewapend beton 1500 kg St. 1.927,20  

SZBXXX200100 Frontgewicht uit gewapend beton 1800 kg St. 2.348,50  

SZBXXX200105 Frontgewicht uit gewapend beton 2000 kg St. 2.830,30  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Aanduiding Verlichting ME *€ netto

SZBXXX200200 Breedtelichten met houders en kabelverlengstuk Led Set  385,00   

Mooie en compacte gewichten met centraal zwaartepunt.

 » De gewichten worden van hoogwaardig gewapend beton gegoten en 

hebben een visueel aantrekkelĳk design

 » Driepuntsopname cat. II

 » Incl. gereedschapsopbergvak 

 » Optie: Breedtelichten

Frontbeschermplaat

Passend voor onze frontgewichten uit gewapend beton.

 » Betere waarneming in het wegverkeer bĳ dag en nacht

 » Driepuntsophanging

 » Met rangeerkoppeling

 » Breedtelichten en reflecterende waarschuwingsfolie voor de beste 

zichtbaarheid bĳ nacht

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

50 mm - daardoor geschikt voor elke tractor

Artikelnr. Uitvoering Hoogte Diepte Gewicht ca. HE *€ netto

FPTXXX000000 Passend voor gewicht 400 - 1000 kg 770 mm 475 mm 70 kg St.  770,00   

FPTXXX000005 Passend voor gewicht 1500 kg 770 mm 475 mm 70 kg St.  902,00   

Voor aanbouw aan de driepuntsopname
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Bandenmontagehulp

Palletvorkopname: Vorkopeningmaat 150 mm x 70 mm

 » De montagehulp wordt over de vorktanden van een 

palletvork gestoken

 » Voor wielen tot een breedte van 1000 mm en  

Ø 1000-2400 mm

 » Zware en grote banden van landbouw- en bouwmachines 

kunnen in een handomdraai worden gewisseld

 » Slechts 1 man nodig

Bandenmontagewagen
 » Voor wielen tot Ø 1000-2200 mm

 » Afmetingen (l x b x h): 1300 x 1015 x 1580 mm

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

SBWXXX970200 Bandenmontagehulp 115 kg St. 1.012,00  

Art.nr. Beschrĳving Capaciteit Bandbreedte max. Gewicht ca. ME *€ netto

SBWXXX970100 Bandenmontagewagen 1200 kg 800 mm 120 kg St.  825,00   

SBWXXX970105 Bandenmontagewagen 1500 kg 1100 mm 150 kg St.  924,00   

Frontgewicht van staal

Compact gewicht met centraal zwaartepunt.

 » Driepuntsopname cat. II

 » De gewichten zĳn vervaardigd van staal

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

SZBXXX200060 400 kg 1000 mm 420 mm 420 mm St. 710,60  

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. Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. ME *€ netto

SZBXXX200050 1340 mm 570 mm 620 mm 1500 kg St. 1.384,90  

ME

Frontgewicht van gewapend beton
 » Driepuntsopname cat. II

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

rangeerkoppeling voorzien

 » De gewichten worden van hoogwaardig gewapend beton in visueel aantrekkelĳk 

design gegoten

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

SZBXXX200000 400 kg 780 mm 580 mm 480 mm St. 759,00  

SZBXXX200005 600 kg 780 mm 650 mm 630 mm St. 819,50  

SZBXXX200010 800 kg 780 mm 850 mm 600 mm St. 878,90  

SZBXXX200015 1000 kg 780 mm 850 mm 600 mm St. 1.107,70  

SZBXXX200020 1500 kg 1100 mm 800 mm 870 mm St. 1.493,80  
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Kiepcontainer "Universal"

met mechanische trekkabel voor het 

losmechanisme, instelbaar

Met stapelaarkoppeling
Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABFFLM120000 1200 mm 600 mm 1070 mm 135 kg St. 686,40  

Rolcontainer "Universal"

Universeel inzetbaar, voor het praktische transport van goederen.

Voor aanbouw aan Euronorm
Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. HE *€ netto

ABFFLM000200 1400 mm 1215 mm 1270 mm 175 kg St. 1.421,20  

Bosbeheerkist

Voor een praktische inzet in het bos voor alle 

werktuigen en gereedschappen.

Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. HE *€ netto

FORFLI000100V 1300 mm 820 mm 1480mm 200 kg St.  682,00   

1070 mm

Voethoogte
100 mm

1200 mm

740 mm

6
0

0
 m

m

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Kenmerken: 

 » Stapelbaar

 » Maat vorkhefopeningen: 142 mm x 52 mm (binnenmaat)

Kenmerken: 

 » 2-vaksindeling - uitneembare scheidingswand

 » Bakmaat: 1190 x 1190 x 490 mm (b x l x h)

AftAftAftAfAftapkapkapkapkapkraaraaraaraaraannnnn

VeiVeiVe ligllig trtransansansporporppo tt StaStaStaStabiebiebiebieielele lee zwezwezwezwzwezwzwwzweenkwnkwkkwnkwnkwielieleielielenenenen

Kenmerken: 

 » Rustig lopende, met massief rubber banden 

uitgevoerde zwenkwielen met handrem,  

met 360° draaibaar

 » Bakmaat: 1140 x 1350 x 900 mm (b x l x h)

 » 4 zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem
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Snelwisselsysteem

Technische gegevens:

 » Maat vorkhefopeningen: 150 mm x 70 mm

 » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

 » Vorktandenopname aan de voertuigkant

 » Euronorm aan apparaatkant

Met stapelaaropname
Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME *€ netto

SWRFLM000001V Snelwisselsysteem 190 kg St. 1.987,70  

Stapelaaradapter "Multi-Hitch"

Technische gegevens:

 » Met kogelkoppeling K80

 » Driepuntsaanbouw cat. II, cat. III op aanvraag

 » Pen voor trekogen - pendiameter 35 mm

 » Lasthaak tot 2,5 t

Met stapelaaropname
Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME *€ netto

SWRFLM000003 Stapelaaradapter Multi-Hitch 125 kg St. 1.613,70  

Kenmerken: 

 » 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 

vorken opgenomen en vergrendeld en is beschikbaar 

in drie modellen.

Kenmerken: 

 » Met het snelwisselsysteem van Fliegl kunnen Euro-werktuigen 

probleemloos bĳv. met een stapelaar aan- en afgekoppeld worden - 

zo wordt uw stapelaar tot een echte allrounder!

Lasthaak "heavy duty"
Door de lasthaak biedt Fliegl de mogelĳkheid om zware lasten veilig op te heffen en transporteren. 

Technische gegevens:

 » Draagvermogen: tot ca. 5 t.

 » Met geïntegreerde draaihaak

Kenmerken: 

 » Onder belasting 360° draaibaar

 » De vorkhaak is kogelgelagerd en met een haak geborgd

Met wiel- of telescoopladeropname
Art.nr. Beschrĳving Lengte Gewicht ca. ME *€ netto

LHVRTL000100V Lasthaak "heavy duty" 1100 mm 220 kg St. 2.110,90  

149*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

SWRFLM900002 Lashaak, los (Euronorm) St.  9,90   

NKTXXX516003 Lashaak (los), zware uitvoering (Euronorm) St.  12,10   

SWRFLM000803 Lashaak met contrastuk (afb. 1 + 3) Set  15,40   

SWRFLM900003 Lasoog, los (Euronorm) St.  5,50   

SWRFLM900005 Lasoog, lang met 55 mm afstand (Euronorm). Voor aanbouw op rechte plaat geschikt, zonder schuine kanten (zie afb. 6) St.  7,70   

SWRFLM000802 Lasconsoles gebogen, set (1 x links, 1 x rechts) Set  66,00   

SWRFLM000804 Lasconsole gebogen, rechts St.  37,40   

SWRFLM000805 Lasconsole gebogen, links St.  37,40   

SWRFLM000809 Lasconsoles gebogen, set (1 x links + 1 x rechts) Set  66,00   

SWRFLM000808 Lasconsole recht, rechts St.  37,40   

SWRFLM000807 Lasconsole recht, links St.  37,40   
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Algemene toebehoren tegen meerprĳs

3

 » 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 individueel 

worden ingesteld

 » Aankoppelen zonder uitstappen

 » Gewicht: ca. 59 kg

Snelwisselframe "Euronorm"

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

SWRFLM000000 Snelwisselframe gelakt, incl. aanlasconsole gebogen 68 kg St. 372,90  

SWRFLM000002 Snelwisselframe gelakt, incl. aanlasconsole recht 68 kg St. 372,90  

SWRFLM900004 Snelwisselframe, gelakt, zonder lasconsoles 52 kg St. 313,50  

Snelwisselframe, 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 Gewicht ca. ME *€ netto

SWRFLM000004 Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar (los, zonder lasconsoles) 56 kg St. 469,70  

Toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving ME *€ netto

SWRFLM000900 Ombouwset voor hydraulische apparaatbediening/eencilinderuitvoering Set  99,00   

SWRFLM900200 Ombouwset om hydraulisch te vergrendelen aan het snelwisselframe Set  209,00   

Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar

7 8

7

8

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME *€ netto

HGBFLM000000 Type II/S (uitvoering met twee cilinders) 82 kg St. 843,70  

HGBFLM000002 Type II/S (tweecilinder uitvoering) verstelbare drĳfstang, 3 verstelmogelĳkheden à 100 mm 86 kg St. 939,40  

HGBFLM000001 Eencilinderuitvoering 41 kg St. 506,00  

HGBFLM000003 Eencilinderuitvoering, drĳfstang verstelbaar, 3 verstelmogelĳkheden à 100 mm 43 kg St. 602,80  

Hydraulische apparaatbediening

geschikt 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 dikkere, grotere zuiger trekt het beladen werktuig naar achteren,  

ca. 3,6 ton. 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 Gewicht ca. ME *€ netto

HGBFLM001000 Type I/S (standaard cilinderomkering), hefweg: 700 mm 78 kg St. 819,50  

HGBFLM001001 Type I/S (eencilinder-uitvoering) 39 kg St. 457,60  

EenEenEenenenEEeE cilcilcicilcilindinnindindnderuerueerueruruitvitvttttvitvitvitvvooeroerrooerrringingingingngginginggngininningingngg

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

Art.nr. Uitvoering Oppervlakken Gewicht ca. ME *€ netto

FLAFLM000000V Standaarduitvoering Volledig verzinkt 59 kg St. 397,10  

FLAFLM000100 Versterkte uitvoering Gelakt 90 kg St. 698,50  

Trekkracht: 3,6 t bĳ 180 bar

Drukkracht: 5,0 t bĳ 180 bar

Eendelige lasplaat
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Driepuntsadapter, uitklikbaar

2

Driepuntsadapter, met hydraulische vergrendeling43 +

5

Driepuntsadapter, onbewerkt - zonder opname

6 1084 mm

Art.nr. Beschrĳving/uitvoering Gewicht ca. ME *€ netto

DPAFLM000000V Driepuntsadapter – star 54 kg St. 361,90  

DPAFLM000005V Driepuntsadapter - ontkoppelbaar 58 kg St. 445,50  

DPAFLM000006V Driepuntsadapter – hydr. vergrendelbaar, star 59 kg St. 650,10  

DPAFLM000007V Driepuntsadapter – hydr. vergrendelbaar, uitklikbaar 63 kg St. 771,10  

DPAFLM900010 Hydraulische vergrendeling; ombouwset los 8 kg Set  220,00   

DPAFLM000008 Driepuntsadapter, onbewerkt – zonder opname 45 kg St. 240,90  

Driepuntsadapter "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

 » Bĳzonder robuuste constructie -  

ook geschikt voor zware goederen

 » Draagvermogen ca. 3 ton
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Art.nr. Aanduiding Gewicht ca. ME *€ netto

DPAFLM000100V Driepuntsadapter "Universal" 75 kg St. 518,10  

3
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5

Driepuntsadapter

Driepuntsadapter, star

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Art.nr. Opname "apparaatkant" Draagvermogen tot ca. A B C Gewicht ca. ME *€ netto

SPDFLM000004 Cat. gemeentelĳk 500 kg 330 mm 20 mm 20 mm 5 kg St. 168,30  

SPDFLM000003 Cat. 0 1000 kg 485 mm 20 mm 20 mm 26 kg St. 265,10  

SPDFLM000000 Cat. I 1200 kg 665 mm 18 mm 20 mm 32 kg St. 240,90  

SPDFLM000001 Cat. II 1400 kg 825 mm 25 mm 28 mm 32 kg St. 228,80  

SPDFLM000005 Cat. II/S 1600 kg 825 mm 25 mm 28 mm 35 kg St. 253,00  

SPDFLM000002 Cat. III 1800 kg 954 mm 32 mm 36 mm 85 kg St. 481,80  

Art.nr. Opname
Draagvermogen 

tot ca.
A B C Gewicht ca. ME *€ netto

SPDFLM000803 Cat. gemeentelĳk 500 kg 390 mm 480 mm 403 mm 4 kg St. 66,00    

SPDFLM000801 Cat. 0 1000 kg 565 mm 665 mm 400 mm 6 kg St. 90,20  

SPDFLM000800 Cat. I tot III 1500 kg 735 mm 845 mm 573 mm 16 kg St. 96,80  

SPDFLM000802 Cat. II met penuitvoering 1500 kg 735 mm 845 mm 568 mm 22 kg St. 126,50  

Driepuntsophanging

Snel, eenvoudig en veilig koppelen met een 

driepuntsophanging 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

A
B

A

B;  

Ø bout

C;  

Ø bout

De Fliegl-driepuntsophanging (met apparaatdriehoek) is een enkelfasige koppeling die op elke 

tractor (cat. I, II en III) op de driepunt voor en achter kan worden bevestigd.

Driepuntsophanging contrastuk

Passend voor onze driepuntsophangingen in gegrondeerde uitvoering.

Met verstelbaar veiligheidsoog dat aan elk werktuig kan worden 

vastgelast. 

2

2

Fronthydrauliek "Universal" 4 t
 » Driepuntsaanbouw met trekstangvanghaak

 » Compacte bouw

 » Inklapbare onderste trekstang

 » Door het verwĳderen van twee pennen kan de 

fronthydrauliek probleemloos gemonteerd en 

gedemonteerd worden

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Art.nr. Beschrĳving Opname apparaatkant Hefhoogte Gewicht ca. ME *€ netto

SZBXXX100007V Fronthydrauliek "Universal" 4 t Driepuntsadapter cat. II 846 mm 145 kg St. 2.710,40  

Fronthydrauliek "Universal" 1,8 t

Leveringsomvang: Compleet met hydraulische slangen  

(1500 mm lengte) en lasconsoles (aan de tractorzĳde)

 » Door het verwĳderen van twee pennen kan de fronthydrauliek 

probleemloos gemonteerd en gedemonteerd worden

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist
FroFFroroFroF onthnththhhthhhhhhnththn hydrydrydrydrydrydryydrydrydryyy aulaulaulaaaaa la iekiekiekekiekekkekk 1,111,1111 88 t8 t8 tononn

Artikelnr. Beschrĳving Opname apparaatkant Hefhoogte Gewicht ca. HE *€ netto

SZBXXX100005V 1,8 t, compleet, verzinkt – voor tractoren tot 90 pk Cat. II 749 mm 130 kg St. 1.987,70  

SZBXXX100098 Aanlasplaat voor fronthydrauliek St.  88,00   
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 » Werkwĳze: Steek de punt van de driepuntsophanging 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.
74
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Tussenadapter
 » Maakt het mogelĳk om alle aanbouwapparaten met Euronorm-opname aan uw 

wiel- of telescooplader te bevestigen. Vraag het ons!

 » Tot 3 ton draagvermogen

 » Bĳzonder compacte constructie, gunstig zwaartepunt bĳzonder dicht bĳ de lader

 » Met éénhandshendelvergrendeling

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

ZADFLM000000 Tussenadapter "Universal" voor verschillende opnametypes (op maat gemaakt) St. 1.204,50  

ZADFLM000095V Tussenadapter JCB Q-Fit 105 kg St. 1.192,40  

ZADFLM000015V Tussenadapter Kramer - type 212, 312, 612 105 kg St. 1.192,40  

ZADFLM000025V Tussenadapter Manitou 105 kg St. 1.192,40  

ZADFLM000030V Tussenadapter Merlo - type 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT 105 kg St. 1.192,40  

4

5

2

1

21

Lashaak

Merlo Hauer gesmeedOnderste trekstang

Artikelnr. Beschrĳving Type/uitvoering HE *€ netto

ZADFLM000200 Lashaak (los) voor Merlo 26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT St.  22,00   

SWRFLM900001 Lashaak voor Hauer-opname links St.  38,50   

SWRFLM900006 Lashaak voor Hauer-opname rechts St.  38,50   

SWRFLM900007 Lasoog voor Hauer-opname links St.  22,00   

SWRFLM900008 Lasoog voor Hauer-opname rechts St.  22,00   

NKTXXX516001 Lashaak voor trekstang tot 30 mm as, cat. II, a = 30 mm/b = 154 mm/c = 30 mm St.  24,20   

NKTXXX516004 Lashaak voor trekstang tot 38 mm as, cat. III, a = 37 mm/b = 154 mm/c = 30 mm St.  33,00   

NKTXXX516005 Lashaak gesmeed, cat. II St.  27,50   

a

b

c

Frame voor tussenadapter, los

voor mechanische werktuigvergrendeling.

Adapterframe voor wiel- of telescooplader, voor de opname van 

aanbouwapparaten met Euronorm-snelwisselsysteem. Vraag het ons!

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

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

ZADFLM100500 Ombouwset voor hydraulische vergrendeling 8 kg Set 337,70  

4 5

Tussenadapter driepuntsopname voor wiel- of telescooplader

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

ZADFLM000500 Tussenadapter voor wiel- of telescooplader op driepuntsopname cat. II 130 kg St. 1.951,40  

ZADFLM000510 Tussenadapter voor wiel- of telescooplader op driepuntsopname cat. III 135 kg St. 2.083,40  

ZADFLM000520 Frame onbewerkt, zonder opname, op driepuntsopname cat. II 93 kg St. 854,70  

ZADFLM000530 Frame onbewerkt, zonder opname, driepuntsopname cat. III 97 kg St. 999,90  

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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Art.nr. Hoogte Breedte Gewicht ca. ME *€ netto

ZADFLM000005 480 mm 1150 mm 85 kg St. 469,70  



Fabrikant Voertuigtype Art.nr. *€ netto

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158  236,50   

Ahlmann AX-serie ZADFLM000159  209,00   

Atlas AR55-95 ZADFLM000145  209,00   

Atlas A-D-serie, E-serie tot 86E ZADFLM000146  253,00   

Atlas AR35 ZADFLM000147  209,00   

Bobcat Telescooplader - buis Ø80 ZADFLM000185  341,00   

Lashaak (los ) 

voor Merlo

26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT ZADFLM000200  22,00   

Case 221B ZADFLM000138  209,00   

Caterpillar 330 ZADFLM000176  253,00   

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177  143,00   

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178  209,00   

Claas/Kramer Scorpion/420/520/620 ZADFLM000165  209,00   

Dieci - 60.9 Agri 

Max/Samson

Telescooplader ZADFLM000196  209,00   

Dieci - Agri 

Farmer 28,7

Telescooplader ZADFLM000188  209,00   

Faresin Telescooplader ZADFLM000103  209,00   

Faucheux FX wit ZADFLM000101  143,00   

Faucheux FX grĳs ZADFLM000102  143,00   

Fuchs Minilader ZADFLM000154  143,00   

Gehl Minilader ZADFLM000141  132,00   

Giant Tobroco Minilader ZADFLM000127  209,00   

Haloutte Minilader ZADFLM000128  209,00   

Hanomag 66D ZADFLM000155  253,00   

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156  341,00   

Hanomag 22-serie ZADFLM000157  209,00   

JCB Q-Fit ZADFLM000180  253,00   

JCB 526 Agri ZADFLM000181  253,00   

JCB Q-Hitch ZADFLM000182  253,00   

JCB 520-40/527-55/Compact ZADFLM000183  209,00   

JCB 406-409B ZADFLM000184  209,00   

JCB 409 ZADFLM000197  209,00   

JLG/Deutz-Fahr Telescooplader ZADFLM000152  209,00   

John Deere Telescooplader ZADFLM000164  253,00   

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189  143,00   

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136  253,00   

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137  253,00   

Kramer 312-1150 ZADFLM000125  143,00   

Kramer 250/3035 ZADFLM000126  143,00   

Fabrikant Voertuigtype Art.nr. *€ netto

Kramer 750T ZADFLM000129  209,00   

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160  143,00   

Liebherr L512-556 ZADFLM000161  341,00   

Liebherr Telescooplader ZADFLM000162  209,00   

Mailleux MX-frontlader - as - Ø 

50 mm

ZADFLM000187  253,00   

Manitou MRT-serie - buis-Ø 80 mm ZADFLM000150  209,00   

Merlo LPT-serie, KT-serie ZADFLM000100  209,00   

Merlo Type 3 vergrendeling-

slussen

ZADFLM000104  253,00   

NewHolland Telescooplader ZADFLM000153  209,00   

Nirschl Minilader ZADFLM000124  209,00   

O&K L15 ZADFLM000117  341,00   

Paus Minilader ZADFLM000151  209,00   

Schaeff SKL821-SKL833 -  

bout - Ø 50 mm

ZADFLM000120  209,00   

Schäffer Telescooplader ZADFLM000115  209,00   

Schäffer/JCB Minilader/3045/403 ZADFLM000116  143,00   

Eg Minilader ZADFLM000108  143,00   

Terex TL80-120 ZADFLM000121  143,00   

Terex TL160-360 - bout - Ø 

50 mm

ZADFLM000122  209,00   

Terex TL65 - bout - Ø 35 mm ZADFLM000123  209,00   

Thaler Minilader ZADFLM000142  143,00   

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170  209,00   

Volvo 125B ZADFLM000171  209,00   

Volvo L50 ZADFLM000172  341,00   

Volvo L45B ZADFLM000173  209,00   

Volvo L25B ZADFLM000174  209,00   

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175  143,00   

Weidemann CX-serie, CX LP-serie, CX 

LP T-serie

ZADFLM000105  143,00   

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131  209,00   

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190  143,00   

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191  209,00   

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192  209,00   

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193  209,00   

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194  209,00   

Niet vermelde aanlasconsoles voor snelwisselaars en vaste aanbouw zĳn op aanvraag leverbaar.

Lasdelensets voor mini-, wiel- en telescoopladers

Controleer voor het lassen opnieuw met de drager of de kiephoeken kloppen,  

of eindaanslagen moeten worden aangebracht en of er botsingspunten zĳn tussen drager en werktuig.  

Pas dan kunnen de consoles worden vastgelast.
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Conusbus

Artikelnr. Beschrĳving Diameter inwendig Lengte HE *€ netto

NKTXXX517008 Conusbus voor frontladertanden (gebogen) 25 mm 100 mm St.  13,20   

NKTXXX517002 Conusbus voor frontladertanden (standaard) 25 mm 100 mm St.  11,55   

NKTXXX517005 Conusbus voor frontladertanden (versterkt) 25 mm 110 mm St.  13,75   

NKTXXX517004 Conusbus voor frontladertanden (lang)/versterkt 25 mm 145 mm St.  18,70   

NKTXXX517009 Conusbus voor frontladertanden (lang) 25 mm 180 mm St.  16,50   

NKTXXX517011 Conusbus voor frontladertanden (geperst)/uitloop 25 mm 100 mm St.  5,50   

NKTXXX517001 Conusbus voor rondebalentanden 32 mm 110 mm St.  17,05   

NKTXXX517007 Conusbussen voor rondebalentanden 32 mm 148 mm St.  26,40   

NKTXXX517006 Conusbus voor tanden voor zware lasten 32 mm 200 mm St.  35,20   

Frontladertanden
 » Compleet met moer

 » Schroefdraad M 22 x 1,5 mm

 » Ø 36 mm max. belasting 630 daN bĳ buigspanningspunt 880 mm

Art.nr. Beschrĳving Vorm Lengte HE *€ netto

SDGFLM900002 Frontladertanden recht 810 mm St.  16,50   

SDGFLM900002A Frontladertanden (250 kg bĳ spanningspunt 600 mm) recht 810 mm St.  6,93   

SDGFLM900003 Frontladertanden recht 1000 mm St.  34,10   

SDGFLM900004 Frontladertanden recht 1100 mm St.  37,40   

SDGFLM900005 Frontladertanden recht 1400 mm St.  56,10   

SDGFLM900008 Frontladertanden gebogen 680 mm St.  26,40   

SDGFLM900007 Frontladertanden gebogen 800 mm St.  34,10   

SDGFLM900006 Frontladertanden gebogen 975 mm St.  46,20   

SDGFLM900009 Frontladertanden (speciale conus) gebogen 800 mm St.  18,70   

SDGFLM900013 Frontladertanden gebogen 880 mm St.  45,10   

Rondebalentanden
 » Compleet met moer

 » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm (bĳv. voor onze palletvork "Freisicht")

 » Ø 42 mm max. belasting 1100 daN bĳ buigspanningspunt 800 mm

Art.nr. Beschrĳving Lengte HE *€ netto

STGFLM000807 Rondebalentanden 900 mm St.  47,30   

STGFLM000808 Rondebalentanden 1000 mm St.  52,80   

STGFLM000809 Rondebalentanden 1100 mm St.  56,10   

STGFLM000810 Rondebalentanden 1200 mm St.  61,60   

STGFLM000811 Rondebalentanden 1400 mm St.  69,30   

Art.nr. Beschrĳving Lengte Gewicht ca. HE *€ netto

STGFLM000828 Tanden voor zware lasten 1100 mm 16 kg St.  132,00   

Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg

Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

BTGFLM900030 Vorktransportbescherming voor vervoer over de weg (per vork) St.  55,00   

Tanden voor zware lasten
 » Compleet met moer

 » Schroefdraad M 28 x 1,5 mm

 » Ø 55 mm max. belasting ca. 2200 daN bĳ buigspanningspunt 800 mm

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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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 M 22 x 1,5 mm.

Art.nr. Beschrĳving Lengte Gatafstand Aantal gaten Gewicht ca. HE *€ netto

SDGFLM900098 Tandendrager 1050 mm 200 mm 6 22 kg St.  187,00   

SDGFLM900100 Tandendrager 1250 mm 200 mm 7 26 kg St.  209,00   

SDGFLM900102 Tandendrager 1450 mm 200 mm 8 30 kg St.  253,00   

SDGFLM900104 Tandendrager 1650 mm 200 mm 9 34 kg St.  275,00   

SDGFLM900106 Tandendrager 1850 mm 200 mm 10 38 kg St.  308,00   

SDGFLM900108 Tandendrager 2050 mm 200 mm 11 42 kg St.  330,00   

SDGFLM900110 Tandendrager 2250 mm 200 mm 12 46 kg St.  352,00   

Voor rondebalentanden met ingelaste conusbussen voor zelfgebouwde  

front- of achterladervorken (zonder tanden).  

Buis: 100 x 100 mm Passend voor schroefdraad M 28 x 1,5 mm.

Art.nr. Beschrĳving Lengte Gatafstand Aantal gaten Gewicht ca. HE *€ netto

SIGFLM000100 Tandendrager 1650 mm 388 mm 5 32 kg St.  264,00   

SIGFLM000102 Tandendrager 1850 mm 350 mm 6 36 kg St.  308,00   

SIGFLM000104 Tandendrager 2050 mm 325 mm 7 40 kg St.  330,00   

SIGFLM000106 Tandendrager 2250 mm 307 mm 8 44 kg St.  363,00   

SIGFLM000108 Tandendrager 2450 mm 294 mm 9 48 kg St.  385,00   

Conusmoer/conusring

Art.nr. Beschrĳving Uitvoering HE *€ netto

SDGFLM900020 Conusmoer voor frontladertanden M 22 x 1,5 mm/conisch St.  2,75   

STGFLM900001 Conusmoer voor rondebalentanden M 28 x 1,5 mm/conisch St.  3,85   

Art.nr. Beschrĳving Uitvoering HE *€ netto

STGFLM900002 Conusring voor rondebalentanden M 28 x 1,5 mm/conisch St.  5,50   

1 2

1

1

2

Onderschroefmes
Onderschroefmes van HB 450, geboord

Artikelnr. Beschrĳving Uitvoering Gatafstand HE *€ netto

SGSFLM900046 12 x 110 mm (per meter) los 200 mm m.  137,50   

SGSFLM900047 12 x 110 mm (per meter) gemonteerd 200 mm m.  187,00   

SGSFLM900044 16 x 150 mm (per meter) los 200 mm m.  187,00   

SGSFLM900043 16 x 150 mm (per meter) gemonteerd 200 mm m.  209,00   

SGSFLM900042 20 x 200 mm (per meter) los 200 mm m.  198,00   

SGSFLM900041 20 x 200 mm (per meter) gemonteerd 200 mm m.  242,00   

SGSFLM900040 25 x 200 mm (per meter) los 200 mm m  242,00   

SGSFLM900045 25 x 200 mm (per meter) gemonteerd 200 mm m  297,00   

SGSFLM900050 30 x 300 mm (per meter) los 200 mm m  363,00   

SGSFLM900055 30 x 300 mm (per meter) gemonteerd 200 mm m  418,00   

Slijtstaal slijtstrip
Van hoogwaardig staal HB 500

 » Te lassen aan de frontladerbakken of sneeuwploegen

 » Leverbare lengtes: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, en 3000 mm

Art.nr. Dikte x breedte passend bĳ HE *€ netto

SGSFLM900028 12 x 80 mm (per meter) Bakken, bladen m  44,00   

SGSFLM900030 12 x 110 mm (per meter) Bakken, bladen m  51,70   

SGSFLM900025 16 x 150 mm (per meter) Bakken, bladen m  93,50   

SGSFLM900031 20 x 150 mm (per meter) Bakken, bladen m  126,50   

SGSFLM900032 20 x 200 mm (per meter) Bakken, bladen m  143,00   

SGSFLM900035 25 x 200 mm (per meter) Bakken, bladen m  165,00   

SGSFLM900038 30 x 300 mm (per meter) Bakken, bladen m  253,00   

SGSFLM900039 40 x 300 mm (per meter) Bakken, bladen m  313,50   

SGSFLM900048 40 x 400 mm (per meter) Bakken, bladen m  418,00   

157*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de

12

Vrachtkosten voor tandendrager, onderschroefmessen en slĳtlĳsten afhankelĳk van de lengte en uitvoering. Neem contact met ons op!



Gruistanden

Artikelnr. Uitvoering passend bĳ HE *€ netto

SGSFLM000801 Vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelĳk van bakbreedte) Slĳtstrip 16 x 150 mm St.  60,50   

SGSFLM900010 vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelĳk van bakbreedte) Slĳtstrip 20 x 200 mm St.  66,00   

SGSFLM000803 Vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelĳk van bakbreedte) Slĳtstrip 25 x 200 mm St.  74,80   

SGSFLM900001 los Slĳtstrip 16 x 150 mm St.  11,00   

SGSFLM900009 los Slĳtstrip 20 x 200 mm St.  22,00   

SGSFLM900002 los Slĳtstrip 25 x 200 mm St.  27,50   

Art.nr. l A T I S C

SGSFLM900001 190 mm 50 mm 37 mm 45 mm 18 mm 13 mm

SGSFLM900002 300 mm 66 mm 70 mm 70 mm 26 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 HE *€ netto

SGSFLM900006 los/3-delig Type 404 60 mm St.  27,50   

SGSFLM900007 gemonteerd/3-delig Type 404 60 mm St.  71,50   

SGSFLM900004 los/3-delig Type 400 90 mm St.  55,00   

SGSFLM900003 gemonteerd/3-delig Type 400 90 mm St.  82,50   

SGSFLM900005 los/3-delig Type 411 115 mm St.  55,00   

SGSFLM900008 gemonteerd/3-delig Type 411 115 mm St.  99,00   

PU-schroefstrip incl. bevestigingsstrip

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.

PU-slijtstrip
90° shore, eenzĳdig met 45° afgeschuind

Artikelnr. Lengte Breedte Dikte passend bĳ HE *€ netto

NKTXXX070140 1600 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  110,00   

NKTXXX070142 1800 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  126,50   

NKTXXX070144 2000 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  137,50   

NKTXXX070146 2200 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  165,00   

NKTXXX070148 2400 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  176,00   

NKTXXX070150 2600 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  187,00   

NKTXXX070152 2800 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  198,00   

NKTXXX070154 3000 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen St.  209,00   

Artikelnr. Afmetingen Boringen HE *€ netto

NKTXXX070160 1200 x 200 x 25 6 St.  225,50   

NKTXXX070167 1500 x 200 x 25 7 St.  258,50   

NKTXXX070161 1800 x 200 x 25 9 St.  275,00   

NKTXXX070168 1900 x 200 x 25  St.  297,00   

NKTXXX070162 2000 x 200 x 25 10 St.  308,00   

NKTXXX070169 2100 x 200 x 25 10 St.  319,00   

NKTXXX070163 2200 x 200 x 25 11 St.  330,00   

NKTXXX070164 2400 x 200 x 25 12 St.  352,00   

NKTXXX070165 2600 x 200 x 25 13 St.  374,00   

NKTXXX070166 2800 x 200 x 25 14 St.  396,00   

NKTXXX070156 Meerprĳs voor montage (voor Pu-slĳtstrip en PU-schroefstrip)  198,00   

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Art.nr. Beschrĳving Lengte HE *€ netto

STGFLM900030 Glĳrail boven; ISO-norm; FEM 2 1500 mm St.  121,00   

STGFLM900035 Glĳrail onder; ISO-norm; FEM 2 1500 mm St.  93,50   

STGFLM900026 Vorkhaken boven; FEM 2 90 mm St.  22,00   

STGFLM900027 Vorkhaken onder; FEM 2 80 mm St.  16,50   

STGFLM900014 Vorkhaken boven; FEM 3 140 mm St.  38,50   

STGFLM900016 Vorkhaken onder; FEM 3 115 mm St.  27,50   

STGFLM900017 Vorkhaken boven; FEM 4 200 mm St.  66,00   

STGFLM900018 Vorkhaken onder; FEM 4 139 mm St.  38,50   

STGFLM900025 Borging voor vorktanden; FEM 1+2, kort/AB 650601 - St.  49,50   

STGFLM900024 Pen voor palletvork-vergrendeling - St.  16,50   

Driehoeksmessen

Artikelnr. Type bevestiging Lengte Breedte Dikte Boring HE *€ netto

SSGFLM900015 Vastschroefbaar 300 mm 180 mm 8 mm 5 mm/Ø 13 mm St.  14,30   

SSGFLM900025 Aanlasbaar 300 mm 140 mm 8 mm St.  13,20   

zijkling
 » Lemmet 19°/punt 135°

Artikelnr. Type bevestiging Uitlĳning Lengte Breedte Dikte HE *€ netto

SIKFLM900112 Aanlasbaar rechts 1200 mm 60 mm 8 mm St.  38,50   

SIKFLM900114 Aanlasbaar links 1200 mm 60 mm 8 mm St.  38,50   

Draagbuis met profiel
 » Voor geleidingsrails

 » Lengte: 1400 mm

 » Afmetingen: 80 x 80 x 5 mm

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. HE *€ netto

STGFLM900022 Draagbuis met profiel 18 kg St.  99,00   

Hoekmes

Artikelnr. Type bevestiging Uitlĳning Lengte Breedte Dikte Boring HE *€ netto

SSGFLM900010 Vastschroefbaar rechts 170 mm 180 mm 8 mm 3 mm/Ø 13 mm St.  5,50   

SSGFLM900012 Vastschroefbaar links 170 mm 180 mm 8 mm 3 mm/Ø 13 mm St.  5,50   

SSGFLM900020 Aanlasbaar rechts 170 mm 140 mm 8 mm St.  5,50   

SSGFLM900022 Aanlasbaar links 170 mm 140 mm 8 mm St.  5,50   

Set glijrails en reserveonderdelen
Voor integratie resp. vervanging van uw geleidingsrail resp. palletvork. Glĳrails voor FEM 2A + 3A + 4A

Glĳrails voor FEM 2A + 3A + 4A
Art.nr. Beschrĳving HE *€ 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  253,00   
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Driepuntsweegschaal

Het weegsysteem voor driepuntsopname met cat. 

II, of tractor met trekstangopname cat. II of cat. III. 

De driepuntsweegschaal 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: 12-24 V DC

 » Eenvoudige bediening

 » Display met achtergrondverlichting

 » Met adapter en weegcellen

 » Inclusief korte topstang

 » Ontwikkeld voor aanbouwapparaten met een 

totaalgewicht van 5000 kg. 

Art.nr. Beschrĳving Aanvulling Gewicht ca. ME *€ netto

AGWXXX000016 Driepuntsweegschaal 5000 kg DIGITAAL 85 kg St. 3.131,70  

AGWXXX000015 Driepuntsweegschaal 5000 kg ISOBUS 85 kg St. 2.890,80  

Tussenadapterweger Digital

De tussenadapter-weegschaal dient voor het 

exacte wegen, bĳv. van ronde en rechthoekige 

balen in combinatie met verschillende Euronorm-

aanbouwapparaten. Ook geschikt voor licht 

stortgoed. Korte constructie en lichte montage. 

 » Stroomvoorziening: 12-24 V DC

 » Eenvoudige bediening via het ISOBUS-display

 » Display als optie verkrĳgbaar

 » Ontwikkeld voor aanbouwapparaten met een 

totaalgewicht van 3000 kg. 

Art.nr. Beschrĳving Opnametype Gewicht ca. HE *€ netto

AGWXXX000100 Tussenadapterweegschaal 3000 kg Euro "eenzĳdig" Euronorm 135 kg St.  4.290,00   

DIGITALE-
TECHNIEK

DIGITAL

DIGITAL

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

FZTXXX200040 Fliegl "Hawk Universal" Set  3.190,00   

FZTXXX200042 Fliegl "Hawk Universal ,Winter" Set  3.850,00   

FZTXXX200097 Gebruikswaardekabel voor Fliegl "Hawk Universal, Winter" – maaiwerkkant St.  170,50   

FZTXXX200099 Gebruikswaardekabel voor Fliegl "Hawk Universal, Winter" – trekkerkant St.  170,50   

AGWXXX200300 Spiraalkabel voor camera analoog/Xpert/Hawk/Eagle – 7-polig, 2 stekkers St.  190,96   

Ik zie iets,  
wat jĳ niet ziet.

Met de Hawk Universal ziet de bestuurder wat hĳ anders 

niet ziet: Bĳ het naar buiten rĳden uit gebouwen, stallen, 

grondstukken en bĳ het inbuigen van onoverzichtelĳke 

kruispunten heeft hĳ een goed zicht op de zĳkant en ziet zo 

eerder andere verkeersdeelnemers of hindernissen.  

Het gevaar van ongevallen daalt daardoor duidelĳk.

Het camerasysteem bewaakt met twee aan de zĳkant 

gemonteerde camera's met een blikveld van 51° het gedeelte 

links, rechts en voor het voertuig, en stuurt de beelden 

rechtstreeks naar het display in de bestuurderscabine. Dode 

hoeken zĳn daardoor volgens de fabrikant uitgesloten en de 

bestuurder heeft het kruisende verkeer optimaal in beeld.

Veel redenen die voor de Fliegl Hawk spreken: 

• Met DLG-certificaat – TÜV-toelaatbaar

•  Elimineert dode hoeken en maakt kruisend verkeer 

zichtbaar

•  Robuuste behuizing – bestand tegen stoten en 

trillingen

•  Druk-, water- en stofdicht conform 

beschermingsklasse IP 69

• Geïntegreerde cameraverwarming 

• Optie: Reinigingsinrichting voor camera

Het gecertificeerde camerasysteem voor kruisend verkeer

Meer  
informatie  

vindt u hier:
--------------------------

www.agro-center.de/ 

hawk/

A

CC B

Een praktĳkvoorbeeld laat zien dat het camerasysteem voor kruisend

verkeer levens kan redden:      staat hierbĳ voor het actieve blikveld van

de bestuurder,      voor de gevarenzone, die de bestuurder niet kan inzien

en       voor het blikveld van het camerasysteem – passanten, fietsers en

automobilisten worden onmiddellĳk herkend.

De compacte bouw

stelt de gebruiker in

staat om de camera

op een willekeurige

plaats te monteren.

Afb. leveringsomvang

A
B

C

AAAAAAfbAfbfbAfbAfbAAfbfbbb. m. m. mm. mmmm. mmmonontontontontontonono ageageageageagageagegevoovoovovovovovoorberbebeebeeldeldeldeldelddd

51° 51°
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Afdeksysteem "SpeedCover"
Artikelnr. Beschrĳving Lengte van Lengte tot Gewicht ca. HE *€ netto

KPZHUB100150 Afdeksysteem "SpeedCover" 4500 mm 11200 mm 100 kg St.  2.970,00   

KPZHUB500140 Afdeksysteem "SpeedCover" type-F 8200 mm 10600 mm 80 kg St.  3.520,00   

Afdeksysteem "TopLift light"
Artikelnr. Beschrĳving Lengte HE *€ netto

KPZHUB180031 Afdeksysteem "TopLift light" 6400 mm St.  3.850,00   

KPZHUB180032 Afdeksysteem "TopLift light" 7400 mm St.  4.070,00   

KPZHUB180033 Afdeksysteem "TopLift light" 8400 mm St.  4.290,00   

KPZHUB180034 Afdeksysteem "TopLift light" 9400 mm St.  4.510,00   

KPZHUB180035 Afdeksysteem "TopLift light" 10400 mm St.  4.730,00   

hBescherming tegen

vervuiling en beschadiging

S l h bSnel heen en weer bewegend l h dHydraulisch aangedreven 

hydromotor voor het 

intrekken van het afdeknet

Afdeksysteem "SpeedCover"

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.

Technische gegevens:

 » Voor lengtes van 4500 mm tot 11200 mm

 » PVC-net 400 g/m²

 » Levering zonder hydraulische slangen  

- graag apart bestellen

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Beschrĳving Lengte HE *€ netto

KPZHUB500012 Aanbouwplatenset voor afdeksysteem "SpeedCover" nodig bĳ ASW Set  308,00   

KPZHUB500088 Glĳlĳst voor rolnetgeleiding 3000 mm St.  99,00   

Kenmerken: 

 » Eenvoudige montage 

 » Hydraulische aandrĳving of mechanische bediening

Afdeksysteem "TopLift light"

Bĳ deBĳ deBĳBĳ ddd bestestbesteste tellinelliellinnellelliinlling svpg svpg svpvp de lengteengteengteenn te en bbenn reedteedted e vane vane vav het hethethet voertvoere uig ouig oig pgevepgev nn!!n

Kenmerken: 

 » 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 koppeling vereist

* Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 

Nadruk, ook van fragmenten, is niet toegestaan. Prijzen af fabriek in Kastl. Nieuws vindt u onder www.agro-center.de
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2,55 m



Afrolbaar dekzeil, los

Artikelnr. Uitvoering Lengte Breedte
RECHTS 

Aantal ogen en afstand

LINKS

Aantal ogen en afstand
HE *€ netto

KPZXXX180035 Afrolzeil, los 4700 mm 2545 mm 7/585 3/1230 St.  550,00   

KPZXXX180041 Afrolzeil, los 5200 mm 2545 mm 7/655 3/1400 St.  550,00   

KPZXXX180036 Afrolzeil, los 5400 mm 2545 mm 8/600 3/1465 St.  550,00   

KPZXXX180042 Afrolzeil, los 6200 mm 2545 mm 9/622 5/1040 St.  660,00   

KPZXXX180037 Afrolzeil, los 6500 mm 2545 mm 10/590 5/1100 St.  660,00   

KPZXXX180038 Afrolzeil, los 7500 mm 2545 mm 11 5 St.  770,00   

Afroldekzeil, met frame

Afrolbaar dekzeil
Artikelnr. Uitvoering Lengte Breedte Gewicht ca. HE *€ netto

KPZXXX180070 Complete uitbreidingsset 4700 mm 2700 mm 125 kg Set  1.023,00   

KPZXXX180072 Complete uitbreidingsset 5200 mm 2700 mm 132 kg Set  1.023,00   

KPZXXX180073 Complete uitbreidingsset 5400 mm 2700 mm 135 kg Set  1.078,00   

KPZXXX180074 Complete uitbreidingsset 6200 mm 2700 mm 143 kg Set  1.155,00   

KPZXXX180076 Complete uitbreidingsset 6500 mm 2700 mm 147 kg Set  1.265,00   

KPZXXX180075 Complete uitbreidingsset 7500 mm 2700 mm 170 kg Set  1.485,00   

Platform, voor kieper

Kenmerken:

 » Bevestiging van het platform met  

buisbeugel aan de frontstaanders

 » Incl. ladder

 » Universeel achteraf aan te bouwen

Platform, voor kieper
Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. HE *€ netto

KPZXXX180006 Incl. aluminium ladder, uittrekbaar 47 kg St.  550,00   

KPZXXX180020 Incl. ladder, uitklapbaar 43 kg St.  407,00   
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Kenmerken: 

 » Voor alle kiepbakken geschikt,  

ongeacht het fabricaat en type

 » Aan alle aanhangers aan te passen  

(aanpassing vereist!)

 » Robuust dekzeil:  

snel en eenvoudig te openen 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 platform - s.v.p. apart bestellen!



Overlaadschroef 3 meter

Technische gegevens:

 » Inclusief bedieningsapparaat voor het 

aan- en uitschakelen van de schroef

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist

Overlaadschroef 4 meter 

Technisch gegeven:

 » 1 dubbelwerkende koppeling vereist
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Overlaadschroef 4 m
Art.nr. Uitvoering Schroeflengte Diameter uitwendig Transportcapaciteit Gewicht ca. HE *€ netto

AZKJFM000089 Roestvast staal 4000 mm 154 mm 1,5 m³/min. 180 kg St. 3.854,40  

AZKJFM000090 Roestvast staal 4000 mm 254 mm 4,8 m³/min. 220 kg St. 5.420,80  

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
Art.nr. Aanduiding Gewicht ca. HE *€ netto

AZKJFM900500 Onderstel, incl. montage 7 kg St.  165,00   

EenEenEenvouvouv digdigdigd gddigee veee ve verserssssersteltelteltelleltelllliniling van an anan de dde dde verrdeelhoek OptOpttionioni eeleel mememem t ot ondenderstell

Kenmerken: 

 » Aanbouw via twee haken om vast te schroeven

 » Uitvoering: Volledig verzinkt of rvs

 » Met kabellier voor hoogteverstelling

Kenmerken: 

 » Aanbouw direct aan korrelschuif

 » Met kabellier voor hoogteverstelling

 » Inclusief bedieningsapparaat voor het aan- en 

uitschakelen van de schroef

 » Uitvoering: Roestvast staal

 » Mechanisch klapbaar - meer veiligheid in het wegverkeer
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Overlaadschroef, 3 m lang
Art.nr. Uitvoering Schroeflengte Diameter uitwendig Transportcapaciteit Gewicht ca. HE *€ netto

AZKJFM000083 Volledig verzinkt 3000 mm 154 mm 1,5 m³/min. 130 kg St. 1.927,20  

AZKJFM000087 Roestvast staal 3000 mm 154 mm 1,5 m³/min. 150 kg St. 3.372,60  
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Artikelnr. Beschrĳving Vulvolume Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. HE *€ netto

SBWXXX700131 Elektrische zoutstrooier VT 1.4 S 40 l 450 mm 600 mm 600 mm 18 kg St. 963,60  

Universele elektrische strooier VT 2.9

Hoofdtoepassing: Tussenteelt/mest- en microgranulaat/

graszaad, slakkenkorrels, ook voor kuilproducten. 

Technische gegevens:

 » Aandrĳving 12 V-motor (170 W)

 » Strooibreedte: 2-24 m (traploze regeling)

Art.nr. Beschrĳving Vulvolume Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. HE *€ netto

SBWXXX700130 Universele elektrische strooier VT 2.9 90 l 520 mm 600 mm 900 mm 26 kg St. 915,20  
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Driepunts-

opname optioneel

Art.nr. Beschrĳving HE *€ netto

SBWXXX700135 Driepuntsopname bestaande uit een topstang- en trekstangopname St. 180,40  

SBWXXX700136 Keerschotten (geleider) ter bescherming van de uitwerpbreedte, 3-delig Set  77,00   

Algemene toebehoren tegen meerprĳs (voor zoutstrooier VT 1.4 S en universele strooier VT 2.9)

Elektrische zoutstrooier VT 1.4 S

Hoofdtoepassing: Zout, dooimiddel, tussenteelt, 

kunstmest en microgranulaat, graszaad, 

slakkenkorrels, ook voor kuilproducten.

Technische gegevens:

 » Aandrĳving: 12 V-motor (110 W)

 » Strooibreedte: 1-5 m (traploze regeling)

Kenmerken: 

 » Strooischĳven aan/uit, schuif open/dicht

 » Strooischĳftoerental meer/minder

 » Bediening via bedieningspaneel tĳdens het rĳden

 » Elektrische aangedreven strooischĳf met verstelbare 

uitwerpbakken

 » Voedingskabel 3 m, apparaatkabel 6 m

 » Topstangaanbouw (pen als toebehoren leverbaar)

 » Frame met triplex toplaag:  

Verzinken + KTL coating + poedercoating

Kenmerken: 

 » U spaart tĳd en geld!

 » Strooischĳven aan/uit, schuif open/dicht

 » Strooischĳftoerental meer/minder

 » Kunststof reservoir met 90 liter

 » Bediening via bedieningspaneel tĳdens het rĳden 

 » Elektrische aangedreven strooischĳf met verstelbare 

uitwerpbakken

 » Frame poedergecoat

 » Voedingskabel 3 m, apparaatkabel 6 m

165*   Alle nettoprijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de wettelijke btw. Fouten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden. 
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Het Agro-Center in Kastl — daar is het te doen! 
Hier ligt de oorsprong van alles. In de Maierhof in Kastl richtte Josef Fliegl senior 1974 de onderneming Fliegl op. In de 

loop van de jaren is er aardig wat veranderd: De in het begin bescheiden boerderĳ is nu uitgegroeid tot een meer dan 

10 hectare groot productie- en magazĳnterrein, tendens stĳgend. 10.000 aanbouwapparaten verlaten elk jaar het 

Agro-Center en worden wereldwĳd ingezet. Inmiddels werkenmeer dan 120 medewerkers hoog gemotiveerd aan de 

permanente groei van de familieonderneming.

Fliegl Agro-Center Ost GmbH 
Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis, Duitsland

Tel.: +49 36482 8641-66

Fax: +49 36482 8641-99

E-mail: sylvia.stanko@fliegl.com

Fliegl Agro-Center West GmbH 
Südstraße 35

D-48477 Hörstel/Dreierwalde

Tel.: +49 59 78 70 18 88-0

Fax: +49 59 78 70 18 88-99

E-mail: info.west@agro-center.de

AGRO-CENTER KASTL
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Eindcontrole, expeditie en logistiek 17.000 m²

Magazĳn voor aanbouwapparaten 1.000 m²

Hoofdmagazĳn 10.000 m²

Afhaalmarkt 2.500 m²

Magazĳn met hoge stellingen 3.500 m²

Magazĳn 1.500 m²

Magazĳn voor panelen 2.000 m²

Eindmontage 2.700 m²

Ontwikkelingshal 2.000 m²

Constructie- en lashal met magazĳn voor staal 4.000 m²

Laserhal 1.500 m²

Montagehal 1.000 m²
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Hier vindt u ons: 
Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1, D-84556 Kastl

Tel.: +49 8671 9600-440

Fax: +49 8671 9600-701

E-mail: info@agro-center.de

Web: www.agro-center.de
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1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl

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

D-48477 Dreierwalde

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

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

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

www.fliegl.com

Colofon

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Telefoon: +49 (0) 8671/9600-440

Telefax: +49 (0) 8671/9600-704

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

De Fliegl-groep – een sterke combinatie



Perfecte oplossingen voor de landbouw
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0 Ludo Pauwels bvba

Karrestraat 112, B-9160 Lokeren

Tél.: +32 (0) 933 700 95

Email: ludo@ludopauwelsbvba.be

www.ludopauwelsbvba.be

Verkoop Vlaanderen: Tĳs Pauwels

Tél.: +32 (0) 479 611 026

tĳs@ludopauwelsbvba.be

Verkoop Nederland: Jan Meerkerk

Tél.: +31 (0) 630 702 918

jan@ludopauwelsbvba.be




