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AGRO-CENTER.DE
Perfekte løsninger til landbruget

Agro-Center online-shoppen har længe været et vigtigt sted for vores kunder, hvor de kan bestille nye redskaber, 

få leveret reservedele hurtigt og pålideligt og således holde bedriften kørende med forskellige nyttige maskiner 

og redskaber fra vores sortiment. Praktiske produktkonfiguratorer, spændende temaområder og nyttige 

rådgivningsfunktioner. Oplev det store udvalg fra Fliegl!

Hurtig adgang med scanning i vores shop-kategorier:

Jordbehandling og 
græsjord

Elektronik og 
belysning

Vognkonstruktion Transport og drev Skovbrug Gylleteknik og 
biogas

Hus og gård Hydraulik



Produktkonfigurator 
Slut med at købe enkelte dele: Med produktkonfiguratoren 

kan du nu sammensætte fejemaskiner, grensave med mere 

inkl. tilbehør efter dine ønsker.

Temaområder 
Spændende temaområder bringer dig tættere på det store 

udvalg fra Fliegl. Søg og find de produkter, der svarer til dine 

ønsker!

Lynsøgning med varenummer 
Er du vant til at arbejde med vores varer? Varenummer-

søgningen gør det endnu hurtigere at bestille.

Industri og 
værksted

Standarddele Erhvervs- 
køretøjer

Pneumatik Traktor-tilbehør Dyreavl Vejeteknik og 
Smart Farming

  10 € værdikupon ved tilmelding

  Få besked om trends og nyheder

   DE BEDSTE  

FUNKTIONER

Abonnér på nyhedsbrevet!

Produkt-rådgiver Produkt-konfigurator Produkt-videotek

  Gå ikke glip af rabatkampagner

  Kan kun indløses i online-shoppen

Fleksible 

betalingsmåder

Betal på den ønskede 

måde, nemt og enkelt.

One-click button

Gennemfør bestillingen 

med et enkelt klik uden 

checkout-proces.

Produkt-videotek

Se vores videoer, og oplev 

Fliegl-produkterne i brug.

Hvilket redskab passer til dine 

krav? En praktisk produkt-

rådgiver hjælper dig.

Produkt-rådgiver

*** Abonnér på det gratis nyhedsbrev ***



Redskabsprogram

Redskaber passende til:

Henvisninger og symboler – forklaret kort

Tilknytning af 

symbolerne

Transport-  

omkostninger

Detaljeret 

forarbejdning

GravemaskinerMinilæsser GaffeltruckTraktor Trepunkt

Transportomkostninger

Omfangsrigt godsPaller over 2,39 
m ((længde)

EUR  palle (helpalle) op 
til 2,39 m (længde)

Specialtransport på forespørgselEUR palle 
(halvpalle)

Hjullæsser Teleskoplæsser

Forarbejdning

Konisk konstruktion

Skovle fra Fliegl fremstilles hovedsageligt med en konisk konstruktion. Ved denne konstruktion er 
sidedelene vinklet skråt, hvorved skovlen bliver bredere nedad. Fordelen: Det giver et bedre flow ved 
håndtering af massegods, og materialerester reduceres til et minimum.

Skrabekant med høj slidstyrke

Redskaber med dette symbol er udstyret med en skrabekant med høj slidstyrke (hårdhed HB 500). Den 
sikrer minimal slitage under alle forhold. 
Skrabekantens tykkelse er angivet i forbindelse med det enkelte redskab.

Forstærkninger på skovl

For at gøre skovlens bund endnu mere robust og for at forlænge levetiden leveres vores skovle med 
monterede forstærkninger. De stabiliserer skovlens konstruktion og beskytter den yderligere mod 
slitage under ekstreme forhold.

Varmforzinkning — beskytter evigt

Varmforzinkning modvirker effektivt korrosion, og materialets levetid kan forlænges med op til 50 år! 
Ved varmforzinkning dannes der en særlig stærk binding mellem zink og stål. Derved dækkes kompo-
nenten og alle dens hulrum og vinkler perfekt med et ekstremt holdbart beskyttelseslag, der holder i 
lang tid.

• Langtids-korrosionsbeskyttelse
• God økonomi
• Tåler høj mekanisk belastning

• Perfekt beskyttelse overalt, også i hulrum og ved kanter
• Ingen vedligeholdelse

Eksemmpel: GrGrrensaenennensasaanenensenn aasae v pv pv, v, pv, ppv pv, pv pv, p pv, , pååååbåboåboåbolbolåbåboå ttet t
Maniittou-ophæææææænnggggggngn

Eksempel: MaMandskndskndskdskndskkdskabskabskabskbsabskabskurv,urv,urv,v  
påboltet JCB Q-FQ-Fit ot ophænphænphæhhhæ gg

Påboltet ophæng

Det påboltede ophæng giver en meget høj fleksibilitet. Det kan monteres på forskellige trækkere uden 
problemer!
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Mandskabskurv type Høj Maxi drejelig
høj, indstigning 

i midten
lav bred Light kan påskrues kan vippes Hækmontering

Forzinket

Ophæng

Euronorm, 

ophæng til 

mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser

Euronorm, 

ophæng til 

mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser

Euronorm, 

ophæng til 

mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser

Euronorm, 

ophæng til 

mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser

Euronorm, 

ophæng til 

mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser

Euronorm, 

ophæng til 

mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser

Gaffeltruck Gaffeltruck Gaffeltruck Traktor

Yderligere højde 1 meter 1,40 meter 1 meter 1 meter - - - - - 11,80 meter

Løfteevne (kg) 250 250 250 250 250 250 120 120 120 150

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

Indstigning i siden i siden i siden i midten i siden i siden i midten i siden i siden i midten

EU-certificeret - - - -

Skridsikker bund -

Inkl. værktøjsholder - - - -

 

EU-certificeret

I henhold til maskindirektivet 2006/42/EF skal alle mandskabskurve, der kan løfte personer op over 3 meters højde, typegodkendes i EU. 

Fliegl-mandskabskurve er konstrueret efter disse kriterier. EU-typegodkendelsen sker i forbindelse med det enkelte transportkøretøj. I denne 

forbindelse kontrolleres forskellige punkter, f.eks. stabilitet, parallelføring og ekstra sikkerhedsindretninger. 

Følgende punkter skal overholdes i forbindelse med transportkøretøjet:

» Stabilitet

» Automatisk parallelføring

» Spærring af vippefunktion

» Drosling af hæve- og sænkehastigheden

» Rørbrudssikringer på løftecylindrene

» Løftehøjde maks. 10 m

» Nødsænkning ved løftehøjde over 7,5 m

» Trådløst samtaleanlæg ved løftehøjde over 7,5 m (eller ved dårlig sigtbarhed)

Mandskabskurvene leveres klar til montering på traktorer, gaffeltrucks, teleskop- og hjullæssere eller på minilæssere.

Vores fuldforzinkede mandskabskurve giver dig mange anvendelsesmuligheder:  

f.eks. i forbindelse med montage, reparation, rengøringsarbejde, maling af vægge og lofter.

Overblik over vores mandskabskurve:



Mandskabskurv med forhøjelse (indstigning i siden eller i midten) ......10, 13

Mandskabskurv »Maxi« .............................................................................11

Mandskabskurv »drejelig« .........................................................................12

Mandskabskurv »lav«................................................................................14

Mandskabskurv »bred« version .................................................................15 

Hækmonteret mandskabskurv ..................................................................16

Gaffellift »Universal« ................................................................................. 17

Mandskabskurv »Light«............................................................................. 17

Mandskabskurv »til påskruning« og »med vippefunktion«...........................18

Indholdsfortegnelse
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MANDSKABSKURVE

Højt op med maksimal sikkerhed

Høj mandskabskurv



Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHHRT000005V med forhøjelse - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 240 kg Stk. 18.113,00

Til montering på gaffeltruck
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000008V med forhøjelse - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 215 kg Stk. 14.003,00

Til montering på euronorm
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000005V med forhøjelse - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg Stk. 14.363,00

Mandskabskurv »inklusive forhøjelse« med indstigning i siden

Den klassiske mandskabskurv-model med en meter ekstra højde

Egenskaber: 

 » EU-certificeret

 » 1 meter ekstra højde

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Løfteevne: ca. 250 kg

 » Arbejdshøjde alt efter frontlæsser: ca. 6500 mm

 » Inkl. værktøjsholder  

(yderligere tilbehør, se side 14)

 » Indstigning i siden

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
10

Mandskabskurve
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Tekniske detaljer:

 » Standard med euronorm ophæng

 » Mandskabskurven udstyres med et 

særskilt påskruet ophæng, der passer 

til din mini-, hjul- eller teleskoplæsser

VisVisVisVisV t mt mt mmedededd påspåpå kruetetetetetetet t opophophophopophopopop ængænængnggn VVVisVisVisViVisV t mt mmmededed indindindstististtititiiitts gggngngniiggn ngng i si idededenn VVisVisVisVVViVissssssssssV ssssssssssViVissssssttt mt mmmmmmmmt mmmt mt mmt mt mt mmmmtt mmt mmt mmmmt mmtt mmmt medededeeeded momonmmomomomonmonnmonnnmmmonmonmonmmmmomonnmmmo tterterterteeerrttteteetterte ingggggg ppppåååpåpåååpp gagaggaaagaffelffeffeffeleeffeff lffeffe trtrtrruuruurut urut ckck ckkk memmeededddmedddddddee kkkækæææææddeddeesdesesddde ikrikrikringingnggngngngn

Se video 

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Til montering på gaffeltruck
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000021V med forhøjelse - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 220 kg Stk. 17.168,00

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHHRT000020V med forhøjelse - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 260 kg Stk. 21.368,00

Mandskabskurv »Maxi«

Den professionelle model i sortimentet med mandskabskurve har en forhøjelse på 1,40 meter – så man kan arbejde sikkert 

og bekvemt på særligt høje steder

Egenskaber: 

 » EU-certificeret

 » 1,40 meter ekstra højde

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Løfteevne: ca. 250 kg

 » Arbejdshøjde alt efter frontlæsser: ca. 7000 mm

 » Inkl. værktøjsholder  

(yderligere tilbehør, se side 14)

 » Indstigning i siden

Tekniske detaljer:

 » Standard med euronorm ophæng

 » Mandskabskurven udstyres med et særskilt 

påskruet ophæng, der passer til din mini-, 

hjul- eller teleskoplæsser

11*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på euronorm
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000020V med forhøjelse - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 240 kg Stk. 17.618,00

VisVissVisV t mt mt t ed monononm terterte et et et plaplaplastrsttrammamme ooog bg bbg bbeskeeskeskyttyttyttelslsee eesgesgesgee ititter e | f| ås sepseseseseesesepararat!t

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHHRT000009V drejelig 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 400 kg Stk. 25.613,00

Tekniske detaljer:

 » Standard med euronorm ophæng

 » Mandskabskurven udstyres med et særskilt 

påsvejset ophæng, der passer til din mini-, 

hjul- eller teleskoplæsser

 » Kan drejes 90° til begge sider, kan drejes 

45° i 4 trin, i alt 180°

Mandskabskurv »drejelig«

Mere fleksibilitet, flere anvendelsesmuligheder, ingen blokering af gader eller veje: Mandskabskurven med drejefunktion til 

pladsbesparende arbejde egner sig især til kommunalt arbejde.

Egenskaber: 

 » EU-certificeret

 » 1 meter ekstra højde

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Løfteevne: ca. 250 kg

 » Arbejdshøjde alt efter frontlæsser: ca. 6500 mm

 » Inkl. værktøjsholder  

(yderligere tilbehør, se side 14)

 » Indstigning i siden

Drejeposition

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på euronorm
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000009V drejelig 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 380 kg Stk. 21.863,00

PPPPerPerPePePererPPerPPerP fekfekfefekf t tt t tililiil ssmasmsmas llellelle papappaapaapapppp ssassassassassassas gegggererggg  - kkkankan drdrddrdr jeejeejejeejejejeejeeeejes os osssss p tp tttiil i 90°0°9 °°°°

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHHRT000006V med forhøjelse - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 230 kg Stk. 19.560,00

Mandskabskurv inklusive forhøjelse med indstigning i midten

Den klassiske mandskabskurv-model med en meter ekstra højde - lettere overgang f.eks. til tagflader.

Egenskaber: 

 » EU-certificeret

 » 1 meter ekstra højde

 » Lettere overgang til tagflader

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Løfteevne: ca. 250 kg

 » Arbejdshøjde alt efter frontlæsser: ca. 6500 mm

 » Inkl. værktøjsholder  

(yderligere tilbehør, se side 14)

 » Indstigning i midten

Tekniske detaljer:

 » Standard med euronorm-ophæng

 » Mandskabskurven udstyres med et særskilt 

påskruet ophæng, der passer til din mini-, hjul- 

eller teleskoplæsser

13*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på euronorm
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000006V med forhøjelse - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg Stk. 15.810,00

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

Til montering på gaffeltruck
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Arbejdshøjde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000023V med forhøjelse – 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg Stk. 15.360,00



Generelt tilbehør mod merpris (til mandskabskurv høj, Maxi, drejelig, med indstigning i midten og lav)
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ABHFLI000805 Plastramme (påkrævet ved arbejde med kædesav) - monteret Sæt  1.875,00   

ABHFLI900006 Værktøjsholder (medfølger ved bestilling af ny mandskabskurv) Stk.  787,50   

ABHFLI900007 Beskyttelsesgitter (påkrævet i lukkede rum) Stk.  2.025,00   

ABHFLI900012 Merpris for styrehjul »tung last« Ø 200 mm med parkeringsbremse (2x parkeringsbremse og 2x uden bremse) Sæt  2.475,00   

ETZXXX101015 Samtalesæt (walkie-talkie) - sæt med 2 stk. / T40 Motorola med LCD-display, kanalsøgning og støjdæmpning Sæt  476,25   

SBWXXX600058 Faldsikringssæt »Profi« med line og pose – fangrem, fangeindretning / maks. tilladt 125 kg Sæt  2.212,50   

ABHFLI900014 Merpris rørbrudssikrings-sæt Sæt  1.050,00   

ABHFLI900500 Merpris EU typegodkendelse iht. RL 2006/42/EF - På forespørgsel

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHHRT000010V uden forhøjelse 1570 mm 1100 mm 920 mm 190 kg Stk. 15.758,00

Til montering på gaffeltruck
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000001V uden forhøjelse 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg Stk. 11.204,00

Tekniske detaljer:

 » Standard med euronorm ophæng

 » Mandskabskurven udstyres med et 

særskilt påskruet ophæng, der passer 

til din mini-, hjul- eller teleskoplæsser

S l l d 2 kSamtaleanlæg, sæt med 2 stk. ld k fiFaldsikringssæt »Profi«S h lStyrehjulPlastramme jVærktøjsholder y gBeskyttelsesgitter
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Mandskabskurv »lav« - uden forhøjelse

Det perfekte redskab til monterings- og vedligeholdelsesarbejde.

Egenskaber: 

 » EU-certificeret

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Løfteevne: ca. 250 kg

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i siden

2

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
14

Mandskabskurve

01

Til montering på euronorm
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000010V uden forhøjelse 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg Stk. 12.008,00
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Generelt tilbehør mod merpris (til bred mandskabskurv)
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ABHFLI000807 Plastramme (påkrævet ved arbejde med kædesav) - monteret Sæt  1.950,00   

ABHFLI900006 Værktøjsholder 250 mm bred (medfølger ved bestilling af ny mandskabskurv) Stk.  787,50   

ABHFLI900013 Værktøjsholder 600 mm bred Stk.  900,00   

ABHFLI900010 Beskyttelsesgitter (påkrævet i lukkede rum) Stk.  3.375,00   

ABHFLI900012 Merpris for styrehjul »tung last« Ø 200 mm med parkeringsbremse (2x parkeringsbremse og 2x uden bremse) Sæt  2.475,00   

ETZXXX101015 Samtalesæt (walkie-talkie) - sæt med 2 stk. / T40 Motorola med LCD-display, kanalsøgning og støjdæmpning Sæt  476,25   

SBWXXX600058 Faldsikringssæt »Profi« med line og pose – fangrem, fangeindretning / maks. tilladt 125 kg Sæt  2.212,50   

ABHFLI900014 Merpris rørbrudssikrings-sæt Sæt  1.050,00   

ABHFLI900500 Merpris EU typegodkendelse iht. RL 2006/42/EF - På forespørgsel

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHHRT000015V bred 2500 mm 1100 mm 920 mm 260 kg Stk. 23.805,00

Til montering på gaffeltruck
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000017V bred 2500 mm 1100 mm 920 mm 240 kg Stk. 19.605,00

Tekniske detaljer:

 » Standard med euronorm ophæng

 » Mandskabskurven udstyres med et 

særskilt påskruet ophæng, der passer til 

din mini-, hjul- eller teleskoplæsser

S l l d 2 kSamtaleanlæg, sæt med 2 stk. ld k fiFaldsikringssæt »Profi«SStyrehjullPlastramme VærktøjsholderVærktøjsholder BeskyttelsesgitterBeskyttelsesgitter
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Mandskabskurv »bred version«

Større rum, mere plads –  

den brede version af mandskabskurven har et stort arbejdsområde til mere intensive krav

Egenskaber: 

 » EU-certificeret

 » Skridsikkert gitter i bunden

 » Løfteevne: ca. 250 kg

 » Inklusive værktøjsholder 

 » Indstigning i siden

2
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15*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

01

Til montering på euronorm
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000015V bred 2500 mm 1100 mm 920 mm 240 kg Stk. 20.055,00
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Tekniske detaljer:

 » Arbejdshøjde: maks. ca. 11800 mm

 » Løfteevne: maks. 150 kg

 » Mekanisk understøtning med støttespindel

 » Drev via traktorens hydraulik 

Hækmonteret mandskabskurv til traktor

Mandskabskurven er nem at montere på traktoren og drives med traktorens hydraulik. 

Egenskaber: 

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Kan monteres på alle traktorer med min. 7000 kg totalvægt
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Mandskabskurve
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Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ABHFLI000022 Hækmonteret mandskabskurv Stk. 311.670,00
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Se video 
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Gaffellift Universal

Med gaffelliften får du op til 2 meter ekstra højde. Til 

montering på frontlæsseren med euronorm-ophæng 

samt front- og bagmonteret lift med trepunktsophæng. 

Tekniske detaljer:

 » Løftehøjde: ca. 2000 mm

 » Samlet højde kørt ud: maks. 5200 mm

 » Samlet højde kørt ind: maks. 3200 mm

 » Løfteevne: maks. 800 kg

 » Kan anvendes universalt, også til balleredskaber

 » EU-certificeret for fig. Høj, mellem og lav

 » Mandskabskurven kan kun monteres i forbindelse 

med et ophæng, der skrues på

 » 1x dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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Mandskabskurv »Light«

Basismodellen til praktisk og hurtig brug på en 

gaffeltruck – simpel og effektiv! 

Tekniske detaljer:

 » Inklusive løftelasker

Egenskaber: 

 » Svejset konstruktion

 » Gitterforhøjelse kan vippes ned

 » Løfteevne: ca. 120 kg

 » Skridsikker riflet plade i bunden

17*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på euronorm - og trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Løftekraft ca. ME *DKK netto

FHLFLI100100 Gaffellift Universal 800 kg Stk. 21.353,00  

Til montering på gafler
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000011V forzinket 720 mm 1100 mm 1120 mm 100 kg Stk. 7.590,00

Se video 

Egenskaber: 

 » Alle redskaber med euronorm ophæng kan 

monteres med rammen til hurtigskift på 

redskabssiden

 » Optimalt tyngdepunkt gennem montering tæt på 

traktoren

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH
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Mandskabskurv »til påskruning«

Du kan samle den selv:  

Den praktiske version af mandskabskurven, 

der kan skrues sammen og anvendes med en 

gaffeltruck – perfekt til arbejde på virksomheden

Egenskaber: 

 » Leveres som sæt med monteringsvejledning, 

skruet konstruktion

 » Beskyttelsesgitter kan justeres nedad

 » Løfteevne: ca. 120 kg

 » Indstigning i siden

 » Skridsikker riflet plade i bunden

Tekniske detaljer:

 » Inklusive løftelasker

Mandskabskurv 
»sammenklappelig«

Pladsbesparende og nem at opbevare:  

Den sammenklappelige mandskabskurv er hurtig 

at bruge sammen med en gaffeltruck, men fylder 

nærmest ingenting, når den opbevares. Den 

bedste model til almindelig vedligeholdelse!

Tekniske detaljer: 

 » Inklusive løftelasker

Egenskaber: 

 » Skridsikkert gitter i bunden  

 » Gaffeludsparinger med skridsikring 

 » Løfteevne: ca. 120 kg

 » Indstigning i siden

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på gafler
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000013V forzinket 1125 mm 1100 mm 740 mm 120 kg Stk. 7.500,00

Til montering på gaffeltruck
Varenummer Version Kurv bredde Kurv højde Kurv dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABHFLI000000 forzinket 1115 mm 1040 mm 920 mm 85 kg Stk. 5.415,00



FEJEMASKINER

Fejemaskine »Economy« ...........................................................................20

Fejemaskine »Kommunal« ........................................................................21

Fejemaskine »type 500« ....................................................................22 - 23

Fejemaskine »type 600« ....................................................................24 - 25

Fejemaskine »Profi« ...........................................................................26 - 27

Fejemaskine »PowerPro« ...................................................................28 - 29

Kost »Löwe« ......................................................................................30 - 31

Feje- og ukrudtskoste ...............................................................................32

Indholdsfortegnelse

02

Effektiv rengøring

Fejemaskine type 600



Til montering på trepunktsophæng og A-ramme 
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. ME *DKK netto

KEHECO240000 Fejemaskine »Economy« 2300 mm 360 kg Stk. 22.583,00  

Fejemaskine »Economy« - 2300 mm

Den mest enkle fejemaskine —  

med Economy får du den kendte fejekomfort, og den er meget nem at bruge.

Egenskaber: 

 » Stærk indvendig oliemotor, godt  

beskyttet mod beskadigelse, der kan fejes  

helt ind til kantstenen

 » Fejeenheden kan justeres trinløst imod smuds-

opsamlingsbeholderen, giver god tilpasning til 

underlaget

 » Standardudstyr: 

inkl. hydr. smuds-opsamlingsbeholder, 

trepunktsbuk, kost af plast
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Fejemaskiner
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Tekniske detaljer:

 » Fejevalsediameter: 500 mm

 » To justerbare kraftige støttehjul  

(Ø 250 mm)

 » (mekanisk venstre og højre)

 » Olieflow: 30 til 60 l/min.

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Inkl. hydraulisk opsamlingsbeholder til 

smuds
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Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

KEHKOM155800 Trepunktsbuk til hæk- og frontmontering med ophæng til A-ramme kat. kommunal, kan drejes mekanisk Stk. 3.285,00  

KEHKOM135800 Trepunktsbuk til hæk- og frontmontering med ophæng til A-ramme kat. 0, kan drejes mekanisk Stk. 3.203,00  

KEHKOM000000 Trepunktsbuk til hæk- og frontmontering med ophæng til A-ramme kat. I, kan drejes mekanisk Stk. 3.203,00  

KEHFLI000000 Trepunktsbuk til hæk- og frontmontering med ophæng til A-ramme kat. II, kan drejes mekanisk Stk. 2.873,00  

KEHFLI000070 Hydraulisk drejebuk inkl. betjeningspult Stk. 6.570,00  

KEHFLI000100 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i venstre side Stk. 7.313,00  

KEHFLI000105 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i højre side Stk. 7.313,00  

KEHFLI000110 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i venstre side Stk. 7.553,00  

KEHFLI000115 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i højre side Stk. 7.553,00  

KEHFLI000120 Sidekost til ukrudt (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk. 8.130,00  

KEHFLI000125 Sidekost til ukrudt (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk. 8.130,00  

KEHFLI000130 Sprøjte til side- eller ukrudtskost (kun muligt i forbindelse med sprøjte med 120 l tank) Stk. 5.175,00  

KEHFLI000150 Støttehjul foran (Ø 250 mm), påkrævet ved ophæng med penduludligning Stk. 2.055,00  

KEHFLI900090 LED-konturlygter 12V/24V, monteret Sæt  1.575,00   

Til montering på trepunktsophæng og A-ramme 
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEHKOM135000 Fejemaskine »Kommunal« 1350 mm Stk. 19.298,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHKOM135811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 76 l Stk. 4.680,00  

KEHFLI900556 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.350,00   

KEHKOM135806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 12.728,00  

KEHKOM135810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast/stål: 2,7 mm/0,7 mm) Stk. 2.423,00  

KEHFLI135825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.478,00  

KEHKOM155000 Fejemaskine »Kommunal« 1550 mm Stk. 19.710,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHKOM155811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 87 l Stk. 4.928,00  

KEHFLI900558 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  12.000,00   

KEHKOM155806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 13.140,00  

KEHFLI155810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast/stål: 2,7 mm/0,7 mm) Stk. 2.790,00  

KEHFLI155825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.643,00  

Tekniske detaljer:

 » Fejevalsediameter: 500 mm 

 » Som standard udstyret med 2 stabile  

styrehjul (hver Ø 250 mm)

 » Drev via 1 dobbeltvirkende styreventil

 » Kan drejes mekanisk  

(30° mod venstre og højre)

 » Olieflow: 30 til 60 l/min.

Egenskaber: 

 » Stærk indvendig oliemotor, godt 

beskyttet mod beskadigelse, der 

kan fejes helt ind til kantstenen

 » Robust maskinhus

 » Holdebukken kan justeres 

fleksibelt i højden, passer derved til 

forskellige typer traktorer
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21*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Fejemaskine »Kommunal«

På grund af dens lave egenvægt er denne 

fejemaskine især egnet til små traktorer og 

traktorer til kommunale opgaver.

Bredde A B

1,35 1820 1530

1,55 2020 1730
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Fejemaskine type 500
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEHFLI135000 Fejemaskine KEH 135 – »type 500« 1350 mm Stk. 19.298,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI135811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 76 l Stk. 4.680,00  

KEHFLI900556 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.350,00   

KEHFLI135806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 12.728,00  

KEHFLI135810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 2.423,00  

KEHFLI135825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.478,00  

Tekniske detaljer:

 » Kost (Ø 600 mm), som enkeltsegment af holdbare plastbørster

 » Standard med 2 stabile styrehjul (hver Ø 250 mm - styrehjulene skal 

kun justeres i højden en gang

 » Kan drejes mekanisk i tre trin (30° mod venstre og højre)

 » Drev via 1 dobbeltvirkende styreventil

 » Olieflow: 30 til 60 l/min.

Fejemaskine »Type 500«

Vores allrounder i robust og kompakt konstruktion er perfekt til rengøring på gården, i stalden eller på meget 

tilsmudsede veje!

KEHKEHEHKEHEHK tytytytype pe 500 med treprepreppreppunkununkkunkunkunkktsotstsotsotstsosoophæphæphæphæhphææææng,ng,ng,ng,gngng,g,g hyhyhyhyhyhyhyhyyddraddradraddrad uliulisk sk sk smusmusmusmumuds-ds-ds-opsopsamlamlingingsbesbehholdederdere , s, s, sidekost ot ooog fg fg fg fronronronr tsttsttststøttøttøttøttehjehjehjehjulululul

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Se video 

Egenskaber: 

 » Stærk indvendig oliemotor, godt beskyttet mod  

beskadigelse, og der kan fejes helt ind til kantstenen

 » Robust maskinhus

 » Standard med frifejetilstand:  

Fejning med åben smuds-opsamlingsbeholder muligt

 » Trinløs justerbar kost giver endnu bedre resultater

 » Kosten kan slides helt ned 

Bredde i mm A i mm B i mm

1,35 1820 1430

1,55 2020 1730

1,85 2320 2030

2,10 2520 2280

2,30 2720 2480

2,65 3070 2830



Fejemaskine type 500
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEHFLI155000 Fejemaskine KEH 155 – »type 500« 1550 mm Stk. 19.710,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI15811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 87 l Stk.  4.500,00   

KEHFLI900558 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.725,00   

KEHFLI155806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 13.140,00  

KEHFLI155810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 2.790,00  

KEHFLI155825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.643,00  

KEHFLI185000 Fejemaskine KEH 185 – »type 500« 1850 mm Stk. 20.123,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI185811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 104 l Stk. 5.093,00  

KEHFLI900560 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.800,00   

KEHFLI185806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 13.553,00  

KEHFLI185810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.038,00  

KEHFLI185825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.138,00  

KEHFLI210000 Fejemaskine KEH 210 – »type 500« 2100 mm Stk. 20.535,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI210811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 120 l Stk. 5.258,00  

KEHFLI900566 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.875,00   

KEHFLI210806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 13.965,00  

KEHFLI810210 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.698,00  

KEHFLI825210 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.303,00  

KEHFLI230000 Fejemaskine KEH 230 – »type 500« 2300 mm Stk. 20.940,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI230811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 130 l Stk. 5.423,00  

KEHFLI900562 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.950,00   

KEHFLI230806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 14.370,00  

KEHFLI230810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.698,00  

KEHFLI230825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.385,00  

KEHFLI265000 Fejemaskine KEH 265 – »type 500« 2650 mm Stk. 22.995,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI265811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 140 l Stk. 5.588,00  

KEHFLI900568 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  2.025,00   

KEHFLI265806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 14.783,00  

KEHFLI810265 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.945,00  

KEHFLI825265 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.468,00  

KEHFLI280000 Fejemaskine KEH 280 – »type 500« 2800 mm Stk. 23.820,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI280811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 158 l Stk. 6.240,00  

KEHFLI900564 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  2.100,00   

KEHFLI280806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 15.195,00  

KEHFLI280810 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 4.028,00  

KEHFLI280825 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.543,00  

KEHFLI280815 Frontforstærkning til fejemaskine 2800 mm Stk. 2.873,00  

Generelt tilbehør mod merpris til fejemaskine »type 500« og »type 600«:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

KEHFLI000000 Trepunktsbuk til hæk- og frontmontering med ophæng til A-ramme kat. II, kan drejes mekanisk Stk. 2.873,00  

KEHFLI000050 Montagedel til gaffeltruck med penduludligning, kan drejes mekanisk Stk. 5.505,00  

KEHFLI000060 Montagedel euronorm med penduludligning, kan drejes mekanisk Stk. 7.230,00  

KEHFLI000065 Hjullæsserophæng med penduludligning, kan drejes mekanisk (inkl. trykventil) Stk. 8.048,00  

KEHFLI000070 Hydraulisk drejebuk inkl. betjeningspult Stk. 6.570,00  

KEHFLI000100 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i venstre side Stk. 7.313,00  

KEHFLI000105 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i højre side Stk. 7.313,00  

KEHFLI000110 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i venstre side Stk. 7.553,00  

KEHFLI000115 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i højre side Stk. 7.553,00  

KEHFLI000120 Sidekost til ukrudt stål-fladtråd (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk. 8.130,00  

KEHFLI000125 Sidekost til ukrudt stål-fladtråd (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk. 8.130,00  

KEHFLI000145 Sidekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk. 8.130,00  

KEHFLI000140 Sidekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk.  7.425,00   

KEHFLI000130 Sprøjte til side- eller ukrudtskost (kun muligt i forbindelse med sprøjte med 120 l tank) Stk. 5.175,00  

KEHFLI000150 Støttehjul foran (Ø 250 mm), påkrævet ved ophæng med penduludligning Stk. 2.055,00  

KEHFLI000155 Støttehjul foran- kraftig version Ø 300 mm påkrævet ved ophæng med penduludligning Stk. 3.450,00  

KEHFLI000160 Støttehjul robust version Ø 300 mm (2 stk.) til fejemaskinehus Sæt 4.598,00  

KEHFLI900090 LED-konturlygter 12V/24V, monteret Sæt  1.725,00   

23*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Sideekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm)
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Hydraulisk drejebuk
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Sidekost mm)til ukrudt stål-fladtråd (Ø 600 m

SprSSp øjtøjteee

Generelt tilbehør til KEH 500 og 600

HHyHydHydHydHHHydr. r. ststystyyrebrebloklok

Kosten kan justeres trinløst med en spindel og kan

udnyttes til yderste slidgrænse.
Mekanisk drejebuk (30° mod odddddodddo venstre og hg hg hhg h jøjrjjrøjrøjre)e)

Vores fejemaskiners egenskaber 

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Montagedel til gaffeltruck med penduludligning

Hjul til tung last med meget elastiske massive dæk 

(Ø 300 mm), bredde: 105 mm, kuglelejer, slidstærk 

køreflade, rulle til tung last i svejset stål, version med

kraftig drejekrans, spindel kan justeres

StøStøSSSt ttettet hjuhjuhjul fforaoraoran mn mn mmed ed ededee robrobrobr bustuststs mamamamaassississ vt vt tvtt gumgumgumgummihmihmihihhhjuljuljulull ØØ 
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Fejemaskine type 600
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEHFLI000185 Fejemaskine KEH 185 – type 600 – industri 1850 mm Stk. 25.050,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI185811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 104 l Stk. 5.093,00  

KEHFLI900560 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.800,00   

KEHFLI185806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 13.553,00  

KEHFLI810185 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.285,00  

KEHFLI825185 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.138,00  

KEHFLI000210 Fejemaskine KEH 210 – type 600 – industri 2100 mm Stk. 25.463,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI210811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 120 l Stk. 5.258,00  

KEHFLI900566 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.875,00   

KEHFLI210806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 13.965,00  

KEHFLI810210 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.698,00  

KEHFLI825210 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.303,00  

KEHFLI000230 Fejemaskine KEH 230 – type 600 – industri 2300 mm Stk. 25.868,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI230811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 130 l Stk. 5.423,00  

KEHFLI900562 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.950,00   

KEHFLI230806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 14.370,00  

KEHFLI810230 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.863,00  

KEHFLI825230 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.385,00  

KEHFLI000265 Fejemaskine KEH 265 – type 600 – industri 2650 mm Stk. 27.923,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI265811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 140 l Stk. 5.588,00  

KEHFLI900568 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  2.025,00   

KEHFLI265806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 14.783,00  

KEHFLI810265 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.945,00  

KEHFLI825265 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.468,00  

KEHFLI000280 Fejemaskine KEH 280 – type 600 – industri 2800 mm Stk. 28.335,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHFLI280811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 158 l Stk. 6.240,00  

KEHFLI900564 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  2.100,00   

KEHFLI280806 Sprøjte med 120 l tank Stk. 15.195,00  

KEHFLI810280 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 2,7 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 4.028,00  

KEHFLI825280 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.543,00  

KEHFLI280815 Frontforstærkning til fejemaskine 2800 mm - Stk. 2.873,00  

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160

Tekniske detaljer:

 » Kost (Ø 600 mm), som enkeltsegment af holdbare plastbørster

 » Kan drejes mekanisk (30° mod venstre og højre)

 » Som standard med 2 styrehjul til tung last (hver Ø 300 mm), disse hjul er 

egnet til ekstreme betingelser 

 » Drev via 1 dobbeltvirkende styreventil

 » Standard: af plastic

Fejemaskine »type 600« - 

industri

Fejemaskinen »type 600« er meget effektiv på 

stærkt tilsmudsede flader. De kraftige hjul giver 

optimal styring, også i ujævnt terræn.

Egenskaber: 

 » Stærk indvendig oliemotor, godt beskyttet 

mod beskadigelse, og der kan fejes helt ind til 

kantstenen

 » Robust maskinhus

 » Standard med frifejetilstand: Fejning med åben 

smuds-opsamlingsbeholder

 » Trinløs justerbar kost giver endnu bedre 

resultater

25*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Fejemaskine »Profi«

Profi fejemaskinen er velegnet til rengøring af større arealer, eksempelvis byggepladser, genbrugsstationer eller 

biogasanlæg. Denne fejemaskine har robuste 700 mm skivekoste og en smuds-opsamlingsbeholder med stor volumen. 

Den kraftige konstruktion beskytter Profi fejemaskinen mod overbelastning og giver optimal føring på underlaget.

Egenskaber: 

 » Især velegnet til krævende opgaver

 » Ekstra robust maskinhus

 » Stærk indvendig oliemotor, godt beskyttet mod beskadigelse, og der kan fejes helt ind til kantstenen. Da oliemotoren er monteret 

indvendigt, beskadiges den ikke

 » Trinløs justerbar kost giver endnu bedre resultater

 » Koste af plast

 » Standard med frifejetilstand - derved forlænget levetid på den enkelte fejebørste

 » Med hydraulisk drejebuk, betjening via styrepult

L2

L1

A

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Fejemaskine »Profi«
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEHPRF185000 Fejemaskine »Profi« 1850 mm Stk. 38.190,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRF185811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 420 l Stk. 12.728,00  

KEHFLI900560 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.800,00   

KEHPRF185806 Sprøjte med 300 l tank Stk. 18.068,00  

KEHPRF185820 Fejebørste Ø 700 mm af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.863,00  

KEHPRF230000 Fejemaskine »Profi« 2300 mm Stk. 41.063,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRF230811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 520 l Stk. 14.370,00  

KEHFLI900562 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.875,00   

KEHPRF230806 Sprøjte med 300 l tank Stk. 18.893,00  

KEHPRF230820 Fejebørste Ø 700 mm af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 4.515,00  

KEHPRF280000 Fejemaskine »Profi« 2800 mm Stk. 44.348,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRF280811 Smuds-opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning, volumen 620 l Stk. 16.013,00  

KEHFLI900564 Sprøjtebeskyttelse, anbefalet til fejemaskiner uden smuds-opsamlingsbeholder Stk.  1.950,00   

KEHPRF280806 Sprøjte med 300 l tank Stk. 19.710,00  

KEHPRF280820 Fejebørste Ø 700 mm af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 4.845,00  

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

KEHPRF000010 Trepunktsbuk til hæk- og frontmontering med ophæng til A-ramme, kan drejes hydraulisk Stk. 3.450,00  

KEHPRF000015 Montagedel til gaffeltruck med penduludligning, kan drejes hydraulisk Stk. 5.670,00  

KEHPRF000020 Montagedel euronorm med penduludligning, kan drejes hydraulisk Stk. 7.313,00  

KEHPRF000025 Hjullæsserophæng med penduludligning, kan drejes hydraulisk (inkl. trykventil) Stk. 8.130,00  

KEHPRF000085 Frontstøttehjul påkrævet på fejemaskiner (uden hydraulisk smuds-opsamlingsbeholder) Stk.  6.000,00   

KEHPRF000055 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i venstre side Stk. 7.313,00  

KEHPRF000050 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i højre side Stk. 7.313,00  

KEHPRF000065 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i venstre side Stk. 7.553,00  

KEHPRF000060 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i højre side Stk. 7.553,00  

KEHPRF000075 Sidekost til ukrudt (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk. 8.130,00  

KEHPRF000070 Sidekost til ukrudt (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk. 8.130,00  

KEHPRF000067 Sidekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk.  7.425,00   

KEHPRF000068 Sidekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk.  7.425,00   

KEHFLI000130 Sprøjte til side- eller ukrudtskost (kun muligt i forbindelse med sprøjte) Stk. 5.175,00  

KEHFLI900090 LED-konturlygter 12V/24V, monteret Sæt  1.725,00   

Tekniske detaljer:

 » Kost (Ø 700 mm), som enkeltsegment af holdbare plastbørster, 

fejer perfekt

 » Som standard med 3 styrehjul til tung last (hver Ø 300 mm), 

hjul er egnet til ekstreme betingelser. Det forreste støttehjul 

sidder på smuds-opsamlingsbeholderen 

 » Drev via 1 dobbeltvirkende styreventil

 » Ekstraudstyr: Sprøjte med 300 l tank

 » Olieflow 65 til 100 liter
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27*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

02



Fejemaskine »PowerPro«
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Ophæng ME *DKK netto

KEHPRO120010 Fejemaskine »PowerPro«, med fejebørste af plast 1200 mm 280 kg Euronorm Stk. 20.535,00  

KEHHRT120010 Fejemaskine »PowerPro«, med fejebørste af plast 1200 mm 330 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 24.285,00  

KEHPRO900012 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 1200 mm 105 kg Stk. 17.250,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO000030 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 11.498,00  

KEHPRO000040 Sprøjte med 85 l tank Stk.  13.875,00   

KEHPRO000010 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.395,00  

KEHPRO001250 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 2.708,00  

KEHPRO150010 Fejemaskine »PowerPro«, med fejebørste af plast 1500 mm 310 kg Euronorm Stk. 21.353,00  

KEHHRT150010 Fejemaskine »PowerPro«, med fejebørste af plast 1500 mm 360 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 25.103,00  

KEHPRO900115 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 1500 mm 125 kg Stk. 17.655,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO001530 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 11.910,00  

KEHPRO001540 Sprøjte med 85 l tank Stk. 15.608,00  

KEHPRO001510 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.643,00  

KEHPRO001550 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 2.790,00  

KEHPRO180010 Fejemaskine »PowerPro«, med fejebørste af plast 1800 mm 340 kg Euronorm Stk. 22.583,00  

KEHHRT180010 Fejemaskine »PowerPro«, med fejebørste af plast 1800 mm 390 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 26.333,00  

KEHPRO900118 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 1800 mm 145 kg Stk. 18.068,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO001830 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 12.323,00  

KEHPRO001840 Sprøjte med 85 l tank Stk. 16.013,00  

KEHPRO001810 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 1.973,00  

KEHPRO001850 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.038,00  

Fejemaskine »PowerPro«

PowerPro er især kendetegnet ved dens store kapacitet. Den præcise montering på en skovl til tungt gods giver en endnu 

mere effektiv smudsopsamling. Endvidere løsner den robuste skrabekant jord- og ensilagerester præcist og effektivt.

FigFigigFigFigFigFig h. h. hydrdddydrydraulaulaulaulauaulau iskiskkskiskskiskisisssk løløløøøllløløøløøft fftfft ftft ft ftt (2 (222(22(2 (22(22(22(22(2(2 ((2(2 ((2222(2 (2 (( dddodododobdobdobdddodoobobddobdobdddoddoobbbbelebe tvitvirkerkekenndendendende titititilsllslslslutnutnutnutntninginggingger)))er), , 

PU-PU-PU-PUUUPU skrskrkskrskrskrskrsk abeabeabeabeabeabeabekankankankankakaa t (t (((((((t ((t (t (momodmodmmmoodo memeerprprrprpp s)is)is)is)s)) ogogogogog vavavaavavarmrmfrmrrmforzorzorz nkinkinket etetet

(op(op(o timtimimmmalal al alal korkokkoroko rosrossionioniononsbesbesbesbesbs skyskyskykskyskytteettelselselselseee))) KaKKaKaaKanKanKanaaKKaKaaKan ooopopoopoptagtagtagaagtagtagtagtaagagaga e se se se sse ssssse see tototortorortortortortortortortortort mmmmmæmæmmæmmmmængdngdngg eee

Tekniske detaljer:

 » Kost med holdbare plastbørster (Ø 500 mm)

 » To justeringsspindler giver optimal fejning af underlaget

 » Med stærk indvendig oliemotor —  

optimalt beskyttet mod beskadigelse, og der kan fejes helt ind til kanten

TilTilT momomontentent rinrinng pg pg pg å må må iniiniininilæslæslælææsserser, h, hhjuljul- e- e- ellelleller tr teleeleeleeskoskoskoskoplæplæplæplæssesseerr

Egenskaber: 

 » Meget nem tømning

 » Kan optage store mængder

 » Kun en fejning nødvendig, også ved kraftig 

tilsmudsning

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

KEHPRO000025 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i venstre side Stk. 7.883,00  

KEHPRO000020 Sidekost (Ø 600 mm) af plast, monteret i højre side Stk. 7.883,00  

KEHPRO000050 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i venstre side Stk. 8.048,00  

KEHPRO000045 Sidekost (Ø 600 mm) af plast og stål, monteret i højre side Stk. 8.048,00  

KEHPRO000060 Sidekost til ukrudt stål-fladtråd (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk. 8.873,00  

KEHPRO000055 Sidekost til ukrudt stål-fladtråd (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk. 8.873,00  

KEHPRO000075 Sidekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm), monteret i venstre side Stk. 8.873,00  

KEHPRO000070 Sidekost til ukrudt flettet stål (Ø 600 mm), monteret i højre side Stk. 8.873,00  

KEHFLI000130 Sprøjte til side- hhv. ukrudtskost Stk. 5.175,00  

KEHPRO000035 Merpris for hydraulisk løft - 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet Stk. 5.078,00  

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160

SSSprSpSprSprSprprprøøjtøjtøjtjøjtjjtøjtøjtøjttøjt 8e 88e 8ee 88e 8e 8e 8e 8e 55 l5 l555 l5 ll555 l55 l SidSidSidS dddekoekoekoekokokokoe st stst stststt Ø 6Ø 6Ø 6Ø 6ØØ 6Ø 60000000000 000 mm mm mmmmmm mmmmmmmmmmm ekseksekskseksekske stratrattratratratrat aaudsudsudsudsudsudssudsudududd ttytyrtyrtyrtyryrrtyrFejeenhed, uden skovll til tungt gods

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Ophæng ME *DKK netto

KEHPRO200010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2000 mm 370 kg Euronorm Stk. 23.243,00  

KEHHRT200010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2000 mm 420 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 26.993,00  

KEHPRO900120 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 2000 mm 160 kg Stk. 18.233,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO002030 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 12.323,00  

KEHPRO002040 Sprøjte med 85 l tank Stk. 16.425,00  

KEHPRO002010 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.055,00  

KEHPRO002050 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.120,00  

KEHPRO220010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2200 mm 400 kg Euronorm Stk. 24.143,00  

KEHHRT220010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2200 mm 450 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 27.893,00  

KEHPRO900122 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 2200 mm 175 kg Stk. 18.480,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO002230 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 12.728,00  

KEHPRO002240 Sprøjte med 85 l tank Stk. 16.920,00  

KEHPRO002210 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.138,00  

KEHPRO002250 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.203,00  

KEHPRO240010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2400 mm 450 kg Euronorm Stk. 24.638,00  

KEHHRT240010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2400 mm 500 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 28.388,00  

KEHPRO900124 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 2400 mm 190 kg Stk. 18.645,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO002430 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 13.140,00  

KEHPRO002440 Sprøjte med 85 l tank Stk. 17.325,00  

KEHPRO002410 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.220,00  

KEHPRO002450 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.285,00  

KEHPRO260010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2600 mm 500 kg Euronorm Stk. 24.968,00  

KEHHRT260010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2600 mm 550 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 28.718,00  

KEHPRO900126 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 2600 mm 205 kg Stk. 19.050,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO002630 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 13.553,00  

KEHPRO002640 Sprøjte med 85 l tank Stk. 17.738,00  

KEHPRO002610 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.303,00  

KEHPRO002650 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.368,00  

KEHPRO280010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2800 mm 550 kg Euronorm Stk. 29.153,00  

KEHHRT280010 Fejemaskine PowerPro, med fejebørste af plast 2800 mm 600 kg Mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk. 32.903,00  

KEHPRO900128 Fejeenhed med fejebørste af plast (uden skovl) 2800 mm 220 kg Stk. 19.463,00  

Tilbehør mod merpris:

KEHPRO002830 Lukket hus, mekanisk (merpris hydr. KEHPRO000035) løft (kan ikke anvendes med sidekost) Stk. 13.965,00  

KEHPRO002840 Sprøjte med 85 l tank Stk. 18.150,00  

KEHPRO002810 Fejebørste (forstærket) til groft smuds, også egnet til dyrehold Stk. 2.385,00  

KEHPRO002850 Fejebørste, af plast og stål (børstetykkelse plast 3,0 mm/stål: 0,7 mm) Stk. 3.533,00  

29*    Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Kost »Löwe«
»Effektiv rengøring« – til »ethvert formål«  
– kan feje og skubbe i en arbejdsgang!

Et redskab med mange anvendelsesmuligheder. 

Med vores nye kost »Löwe« kan du feje, 

skubbe og sågar gøre begge dele samtidigt! 

Den varmforzinkede kost er klar til brug på 

få minutter, da der ikke kræves hydrauliske 

tilslutninger. 

Med de 8 højtydende børster sparer du 

endvidere 3/4 af tiden i forhold til roterende 

maskiner til montering. Vores kraftige børster 

sikrer maksimal fejeydelse og lang levetid. 

Kostens brede flader forbedrer styringen på 

jorden. Med Fliegl kosten »Löwe« kan du hurtigt 

feje og rengøre arbejdspladsen. Om vinteren 

kan du fjerne sneen med skrabebladet og 

samtidig effektivt feje den resterende sne væk. 

8 børsterækker med kraftige fejebørster i plast (som 

ekstraudstyr fås yderligere 4 børsterækker)

Glidemede til højdejustering af 

børsterækkerne (polyurethan)

Fuldforzinket version med meget effektiv 

rustbeskyttelse

Kan konfigureres individuelt med 

ekstraudstyr (vist med planeringsskjold)

Glatte overflader med effektiv og grundig rengøring 

af kosten

Skovlophæng (fås som 

ekstraudstyr)

Euronorm-ophæng og gaffellift

Kost standard:

Kost med tilbehør:

Egenskaber:

 » Kost med 8 børsterækker af plast, som ekstraudstyr fås 

yderligere 4 børsterækker

 » Hydraulisk eller mekanisk drev ikke påkrævet

 » Fuldforzinket med effektiv rustbeskyttelse

 » Sammenfejning uden støvdannelse

 » Ingen vedligeholdelse

 » Meget robust bæreramme med kombineret  

euronorm-ophæng og gaffellift 

(gaffellaske mål indvendigt: 195 x 80 mm)

 » Glatte overflader gør det nemt og hurtigt at rengøre kosten

 » Meget høj fejeydelse, også på ujævne flader

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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SkovSkovlophlophæng

OphæOphæOphæhOphæphææOph nngng tg tngng til hil hl hii jul-uljul- elle er ttelese koplopkoploplopoppop æsseæsseseæ rerer

Mulige ophæng:

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEBFLI000202 Gravemaskine-ophæng til forskellige mærker Stk. 5.753,00  

KEBFLI000206 Ballegrab-ophæng Stk. 6.983,00  

KEBFLI000200 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser Stk. 5.753,00  

KEBFLI000210 Skovlophæng Stk. 4.110,00  

KEBFLI000205 Ophæng på gribeskovl Stk. 4.928,00  

KEBFLI000241 Tippeskovl fast, pendullejret 2000 mm Stk.  9.750,00   

KEBFLI000242 Tippeskovl fast, pendullejret 2500 mm Stk.  10.500,00   

KEBFLI000243 Tippeskovl fast, pendullejret 3000 mm Stk.  11.250,00   

KEBFLI000207 Hydraulisk aktivering af fast, pendullejret tippeskovl Stk.  2.625,00   

KEBFLI000266 Planeringsskjold »Robust« (polyurethan-skrabekant) 1500 mm Stk. 12.075,00  

KEBFLI000268 Planeringsskjold »Robust« (polyurethan-skrabekant) 2000 mm Stk. 12.810,00  

KEBFLI000276 Planeringsskjold »Robust« (polyurethan-skrabekant) 2500 mm Stk. 13.800,00  

KEBFLI000278 Planeringsskjold »Robust« (polyurethan-skrabekant) 3000 mm Stk. 14.453,00  

KEBFLI000264 Planeringsskjold »Robust« (skrabekant i stål HB 450) 1500 mm Stk. 12.645,00  

KEBFLI000284 Planeringsskjold »Robust« (skrabekant i stål HB 450) 2000 mm Stk. 13.388,00  

KEBFLI000268 Planeringsskjold »Robust« (skrabekant i stål HB 450) 2500 mm Stk. 12.810,00  

KEBFLI000288 Planeringsskjold »Robust« (skrabekant i stål HB 450) 3000 mm Stk. 15.030,00  

KEBFLI000250 Merpris for 4 ekstra børsterækker 1500 mm Sæt 2.955,00  

KEBFLI000251 Merpris for 4 ekstra børsterækker 2000 mm Sæt 3.203,00  

KEBFLI000252 Merpris for 4 ekstra børsterækker 2500 mm Sæt 3.405,00  

KEBFLI000253 Merpris for 4 ekstra børsterækker 3000 mm Sæt 3.615,00  

KEBFLI000254 Merpris for 4 ekstra børsterækker 3500 mm Sæt 3.818,00  

KEBFLI000255 Merpris for 4 ekstra børsterækker 4000 mm Sæt 4.028,00  

KEBFLI000280 Sæt til indstillingshjælp Sæt 1.808,00  

KEBFLI000256 Merpris stålbørster L-270 mm / til industriel brug 1500 mm Stk.  4.800,00   

KEBFLI000257 Merpris stålbørster L-270 mm / til industriel brug 2000 mm Stk.  6.375,00   

KEBFLI000258 Merpris stålbørster L-270 mm / til industriel brug 2500 mm Stk.  7.950,00   

KEBFLI000259 Merpris stålbørster L-270 mm / til industriel brug 3000 mm Stk.  9.525,00   

KEBFLI000260 Merpris stålbørster L-270 mm / til industriel brug 3500 mm Stk.  11.100,00   

KEBFLI000261 Merpris stålbørster L-270 mm / til industriel brug 4000 mm Stk.  12.675,00   

Til montering på euronorm og gaffeltruck

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

KEBFLI150005 Kost med 8 børsterækker af plast 1500 mm Stk. 12.728,00  

KEBFLI200005 Kost med 8 børsterækker af plast 2000 mm Stk. 13.965,00  

KEBFLI250005 Kost med 8 børsterækker af plast 2500 mm Stk. 15.195,00  

KEBFLI300005 Kost med 8 børsterækker af plast 3000 mm Stk. 16.838,00  

KEBFLI350005 Kost med 8 børsterækker af plast 3500 mm Stk. 21.353,00  

KEBFLI400005 Kost med 8 børsterækker af plast 4000 mm Stk. 27.105,00  

Kost Löwe med planeringsskjold – fjerner 

selv fastkørt smuds

Haveaffald, kompost

Ensilage

Jord Savsmuld, sand, fint massegods

Dækningsmateriale af bark

Med hydraulisk 

smudsopsamlingsbeholder

31*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ukrudtskost »Turbo«

Den hydraulisk drevne ukrudtskost fjerner 

enhver form for ukrudt, effektivt og uden brug af 

kemikalier. 

Tekniske detaljer:

 » Justeringsmuligheder i 3 trin  

fra 30° til 90° 

mod venstre eller højre

 » Stålwire-børsteskive Ø 600 mm med plastkappe 

 » Olieeffekt fra 35 l

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm- og trepunktsophæng samt på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Kost diameter Vægt ca. ME *DKK netto

KEBFLI000060 Ukrudtskost »Turbo« til ukrudtsbekæmpelse 600 mm 350 kg Stk. 23.243,00  

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse Kost diameter Vægt ca. ME *DKK netto

KEBFLI000032 Holdeplade, der skrues på, til hjul- eller teleskoplæsser Stk. 6.323,00  

KEBFLI000105 Ukrudtskost, løs / til skift / fladtråd til udvendig rengøring 1000 mm 75 kg Stk.  5.775,00   
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Se video 

Egenskaber:

» Mekanisk justering af fejevinkel

» Standard: Smudsfang kan justeres
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Kraft til den hårde vinter

Sneskovl Mammut Duplex 



Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex«

Snerydning er en vigtig opgave for landbrugstraktorer om vinteren. Her leverer Fliegl Agro-Center mellemstore sneplove i 

fire bredder: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m og 3,3 meter - alle med standard trepunktsophæng. Sneskovlen „Mammut“ arbejder 

støjsvagt med sin meget robuste polyurethan-slidkant. 

Vist forzinket og med ydyderle igere lakering, effektiv rustbeskyttelse

Egenskaber: 

 » Vingerne kan drejes separat

 » Rigtig god rustbeskyttelse: Forzinket og lakeret 

(kommunal orange RAL 2011)

 » Innovativ trepunktsbuk med niveauudligning

 » Meget robust slidkant 

 » Kørsel uden defekter på grund af sikring mod 

overbelastning

Tekniske detaljer:

 » Standard: forzinket 

 » Ekstra: forzinket og lakeret

 » Frontbelastning op til 6 ton

 » Højde skrabeblad: 820/980 mm

 » Sikring mod overbelastning med 

fjederklapper

 » Tilpasning til underlag i siden 

+/-5°

 » Støtteben

 » Hver vinge kan drejes 30°

 » Hydraulisk styring af skær

 » Kantbelysning

 » Standard med polyurethan-

skrabekant (200 x 40 mm)

 » To dobbeltvirkende 

hydraulikcylindre

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning 

påkrævet

Mange anvendelsesmuligheder! 

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Hjul til tung last med meget eelastiske massive ddæk æk ækæk 

(Ø 306 mm), bredde: 105 mm, kuglelejer, slidstærk 

køreflade, rulle til tung last i svejset stål, version med

kraftig drejekrans, spindel kan justeres

Med integreret omskifterventil til styring af cylindrene enkeltvis. Arbejdsstillinger: +26°/-21° på

hver del af skæret

Advvarsarselselsflagflag hvhvhvhvvvhvidid/id/id/id/id/id/id oraoraoraaaaaaorangngngngggegegeegegegeeggggegegegggegg
Ophængsadapter til trepunkts- og euronorm-ophæng 

eller til ophæng på mini-, hjul- hhv. teleskoplæsser

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Overflade Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI300005 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2300 mm forzinket 500 kg Stk. 31.208,00  

PSSFLI300000 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2700 mm forzinket 580 kg Stk. 33.263,00  

PSSFLI300010 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3000 mm forzinket 650 kg Stk. 34.905,00  

PSSFLI300115 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3300 mm forzinket 700 kg Stk. 38.190,00  

PSSFLI300090 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2300 mm Forzinket, lakeret 500 kg Stk. 34.493,00  

PSSFLI300095 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 2700 mm Forzinket, lakeret 580 kg Stk. 36.548,00  

PSSFLI300100 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3000 mm Forzinket, lakeret 650 kg Stk. 37.778,00  

PSSFLI300120 Planerings- og sneskovl »Mammut Duplex« 3300 mm Forzinket, lakeret 700 kg Stk. 41.475,00  

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

PSSFLI270300 Skrabekant – slidstål HB 500 2300 mm Sæt  5.025,00   

PSSFLI270302 Skrabekant – slidstål HB 500 2700 mm Sæt  5.250,00   

PSSFLI270304 Skrabekant – slidstål HB 500 3000 mm Sæt  5.400,00   

PSSFLI270308 Skrabekant – slidstål HB 500 3300 mm Sæt  5.775,00   

PSSFLI250801 Sæt med støttehjul (Ø 306 mm - blokprofil) Sæt  6.600,00   

PSSFLI270210 Glidemede, der kan skrues på under sneskovlen       Sæt  4.425,00   

PSSFLI900190 Gummiliste 1350 mm x 200 mm x 50 mm Sæt  2.475,00   

PSSFLI900192 Gummiliste 1500 mm x 200 mm x 50 mm Sæt  2.775,00   

PSSFLI900194 Gummiliste 1650 mm x 200 mm x 50 mm Sæt  3.000,00   

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte ved hækmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI270320 Advarselsflag hvid/orange – polyester 500 x 500 mm, med træskaft 800 mm, inkl. holder, 2 stk. Sæt  1.162,50   

PSSFLI200505 Styreblok til samtidig drejning af begge vinger, inkl. betjeningspult Stk.  8.475,00   

PSSFLI200875 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 3 (DIN 76060) Stk. 12.728,00  

PSSFLI200876 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 5 (DIN 15432) Stk. 13.553,00  

PSSFLI200880 Hydraulisk højdejustering til kommunal adapter  Stk.  7.725,00   

 Sikring mod overbelastning med fjederklapper

 Støtteben

 Hydraulisk styring af skær

 Kantbelysning

 Elinstallation 12V med styrepult

 Standard trepunktsophæng

 Tilladt frontbelastning op til 6 tons

 Tilpasning til underlag i siden: +/- 5°

 Med 2 dobbeltvirkende cylindre

 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 Standard med polyurethankanter  

 (200 x 40 mm)

Arbejdsbredde, når begge cylindre er kørt ud

Type Mammut 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

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

Arbejdsbredde, når begge cylindre er kørt ind

Type Mammut 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

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

AA

Til montering på euronorm ophæng, på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

PSSFLI200525 Adapterplade til trepunkt på euronorm ophæng, på mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk.  4.275,00   

35*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Planerings- og sneskovl »Mammut Mono«

Et skrabeblad, der kan drejes hydraulisk, optimalt til perfekt rydning af veje.

Snerydning er en vigtig opgave for landbrugstraktorer om vinteren. Her leverer Fliegl Agro-Center mellemstore sneplove i to 

bredder: 2,7 meter og 3,0 meter, alle med standard trepunktsophæng. Sneskovlen »Mammut Mono« arbejder støjsvagt med 

sin meget robuste polyurethan-slidkant. 

»Mammut Mono« forzinket, højde på skrabeblad:d: cac . 955 mm »Mammut Mono« forzinket og lakeret

Egenskaber: 

 » Rigtig god rustbeskyttelse i en forzinket og lakeret 

 version (kommunal orange RAL 2011)

Arbejdsbredde, når en cylinder er kørt ud

Type Mammut 2700 mm 3000 mm

Arbejdsbredde B ca. 2350 mm 2650 mm

Til montering på euronorm ophæng, på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

PSSFLI200525 Ophængsadapter til trepunkt på euronorm ophæng, på mini-, hjul- eller teleskoplæsser Stk.  4.275,00   

B

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Drejevinkel: ca. 30°

 » Polyurethan-skrabekant (200 x 40 mm)

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Overflade Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI300050 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 2700 mm forzinket 500 kg Stk. 27.923,00  

PSSFLI300055 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 3000 mm forzinket 550 kg Stk. 28.748,00  

PSSFLI300080 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 2700 mm forzinket, lakeret 500 kg Stk. 30.390,00  

PSSFLI300085 Planerings- og sneskovl »Mammut Mono« 3000 mm forzinket, lakeret 550 kg Stk. 32.033,00  

Tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

PSSFLI270310 Skrabekant – slidstål HB 500 2700 mm Sæt  5.025,00   

PSSFLI270312 Skrabekant – slidstål HB 500 3000 mm Sæt  5.250,00   

PSSFLI250801 Sæt med støttehjul (Ø 306 mm - blokprofil) Sæt  6.600,00   

PSSFLI270210 Glidemede, der kan skrues på under sneskovlen   Ø 178 mm / højde 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm Sæt  4.425,00   

PSSFLI900190 Gummiliste 1350 mm x 200 mm x 50 mm Stk.  2.475,00   

PSSFLI900192 Gummiliste 1500 mm x 200 mm x 50 mm Stk.  2.775,00   

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte ved hækmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI270320 Advarselsflag hvid/orange – polyester 500 x 500 mm, med træskaft 800 mm, inkl. holder, 2 stk. Sæt  1.162,50   

PSSFLI200875 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 3 (DIN 76060) Stk. 12.728,00  

PSSFLI200876 Ophængsadapter til plade til kommunale redskaber størrelse 5 (DIN 15432) Stk. 13.553,00  

PSSFLI200880 Hydraulisk højdejustering til kommunal adapter  Stk.  7.725,00   

BB



Egenskaber: 

 » Højdejusterbar montagebuk

 » Fjederbelastet sikring mod overbelastning

 » Med kantbelysning og støttehjul

 » Lakeret version, RAL 2011 (kommunal orange)

Egenskaber: 

 » Højdejusterbar montagebuk

 » Fjederbelastet sikring mod overbelastning

 » Med kantbelysning og støttehjul

 » Lakeret version, RAL 2011 (kommunal orange)

Kommunal sneskovl »Duplex«

Tekniske detaljer:

 » 3 forskellige skovlpositioner mulige:  

Vinkel-, plov- og V-position

 » Robuste polyurethan-skrabekanter (130 mm x 20 mm) 

giver støjsvag snerydning

 » Drejevinkel: ca. 18°

 » Med omskifterventil til betjening af alle funktioner

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Kommunal sneskovl »Mono«

Tekniske detaljer:

 » Robuste polyurethan-skrabekanter (130 x 20 mm) giver 

støjsvag snerydning

 » Drejevinkel: ca. 30°

 » Samlet bredde: 1700 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning, kan således justeres i begge 

sider

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI300060 Kommunal sneskovl »Mono« med kat. kommunal 1600 mm 520 mm 160 kg Stk. 14.783,00  

PSSFLI300062 Kommunal sneskovl »Mono« med kat. 0 1600 mm 520 mm 160 kg Stk. 15.608,00  

PSSFLI300063 Kommunal sneskovl »Mono« med kat. I 1600 mm 520 mm 160 kg Stk. 16.425,00  

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI300070 Kommunal sneskovl »Duplex« med kat. kommunal 1600 mm 480 mm 150 kg Stk. 18.068,00  

PSSFLI300071 Kommunal sneskovl »Duplex« med kat. 0 1600 mm 480 mm 150 kg Stk. 18.893,00  

PSSFLI300072 Kommunal sneskovl »Duplex« med kat. 1 1600 mm 480 mm 150 kg Stk. 19.710,00  

37*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Rømme- og skrabeblad »Maxi«

Universalmodellen - anvendes hele året.

Til sne, ensilage, staldgødning og andre materialer. Til rydning af store industriarealer, parkeringspladser og veje.

Egenskaber: 

 » Vingerne kan drejes separat

 » Trepunktsbukken kan monteres i 2 

forskellige højder

 » Fleksibel, robust slidkant i hård 

gummi (250 x 40 mm) med 

indstøbte stålwirer

 » Ingen beskadigelse på  

grund af dele, der rager op,  

såsom kloakdæksler osv.

 » Skrabebredden kan indstilles 

trinløst

Tekniske detaljer: 

 » Højde på skrabeblad: ca. 1,10 meter

 » Vingerne kan drejes hydraulisk,  

115° fremad og 30° bagud

 » Med kantbelysning

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ca. Version Transportbredde ca. ME *DKK netto

GSSFLM200000V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 3000 mm fast 2,9 m Stk. 29.565,00  

GSSFLM200001V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 4000 mm kan vippes 2,5 m Stk. 67.343,00  

GSSFLM200002V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 5000 mm kan vippes 2,5 m Stk. 75.555,00  

GSSFLM200003V Rømme- og skrabeblad »Maxi« 6000 mm kan vippes 2,5 m Stk. 84.593,00  

Tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde ME *DKK netto

GSSFLM200050 Gitter til montering 500 mm 3000 mm Stk. 7.635,00  

GSSFLM200051 Gitter til montering 500 mm 4000 mm Stk. 8.460,00  

GSSFLM200052 Gitter til montering 500 mm 5000 mm Stk. 9.278,00  

GSSFLM200049 Gitter til montering 500 mm 6000 mm Stk. 10.185,00  

PSSFLI250801 Sæt med støttehjul (Ø 306 mm - blokprofil) Sæt  6.600,00   

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte ved hækmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI270320 Advarselsflag hvid/orange – polyester 500 x 500 mm, med træskaft 800 mm, inkl. holder, 2 stk. Sæt  1.162,50   

GSSFLM200055 Omskifterventil (1 dobbeltvirkende tilslutning) Stk.  5.025,00   

GSSFLM200056 Hydraulisk drejebuk (inkl. elektrisk ventil) 30° højre og venstre Stk.  22.500,00   

GSSFLM200053 Merpris speciallakering  4.275,00   

Fig.: Rømme- og skrabeblad Maxi (3000 mm)

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Universal-skrabeblad hydraulisk

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af polyurethan  

(H= 200 mm, St = 40 mm)

 » Kan drejes 60° mod venstre og højre

 » Kan drejes hydraulisk

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

GSSFLM100000V Hydraulisk universal-skrabeblad 1500 mm 200 mm 160 kg Stk. 8.708,00  

GSSFLM100010V Hydraulisk universal-skrabeblad 2500 mm 200 mm 180 kg Stk. 11.168,00  

Til montering på minilæsser
Varenummer Betegnelse Bredde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

GSSHFL100000V Hydraulisk universal-skrabeblad 1500 mm 200 mm 180 kg Stk. 12.608,00  

GSSHFL100010V Hydraulisk universal-skrabeblad 2500 mm 200 mm 220 kg Stk. 14.318,00  

Arbejdsbredde på hydr. universal skrabeblad

Hydr. universal skrabeblad bredde 1500 mm 2500 mm

Arbejdsbredde drejet ca. 800 mm 1500 mm

Egenskaber: 

 » Ingen beskadigelse af underlaget, meget slidstærk

 » Kantens høje tilpasningsevne gør det muligt at arbejde 

meget præcist med pendulophæng

 » Kan anvendes til alt arbejde i stalden og på 

gårdspladsen

Universal-skrabeblad, fast

Tekniske detaljer:

 » Meget robust skrabekant af polyurethan 

H= 200 mm, St= 40 mm

 » Vinklet 20° fremad i venstre og højre side

Til montering på euronorm - og trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. ME *DKK netto

GSSFLM000000V Universal-skrabeblad 2500 mm 160 kg Stk. 8.048,00  

GSSFLM000010V Universal-skrabeblad 3000 mm 170 kg Stk. 8.790,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. ME *DKK netto

GSSHRT000000V Universal-skrabeblad 2500 mm 210 kg Stk. 11.123,00  

GSSHRT000010V Universal-skrabeblad 3000 mm 220 kg Stk. 11.940,00  

Tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. ME *DKK netto

GSSFLM000000 Monteringsdel til universal-skrabeblad: 2500 mm 110 kg Stk. 4.598,00  

GSSFLM000010 Monteringsdel til universal-skrabeblad: 3000 mm 135 kg Stk. 5.010,00  

Vist med monterererereringingingingingingnggsdesdesdesdeesded l tl tl ttl ttl ttttililllilil snesnsnssssnssn skovl

Egenskaber: 

 » Kan anvendes overalt med skrabekanten af 

polyurethan - ingen beskadigelse af underlaget

 » Kantens høje tilpasningsevne gør det muligt at  

arbejde meget præcist

 » Kan anvendes til alt arbejde i stalden og på 

gårdspladsen

39*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Skrabeblad til stalden, gården og 

til snerydning

Tekniske detaljer:

 » Meget robust skrabekant af polyurethan 

H= 130 mm, St= 20 mm

Robust skrabekant af polyurethan

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI100500 Skrabeblad PSS 250-72 2500 mm 720 mm 180 kg Stk. 7.500,00  

PSSFLI100501 Skrabeblad PSS 250-94 2500 mm 940 mm 210 kg Stk. 8.250,00  

PSSFLI100502 Skrabeblad PSS 300-72 3000 mm 720 mm 220 kg Stk. 9.000,00  

PSSFLI100504 Skrabeblad PSS 300-94 3000 mm 940 mm 240 kg Stk. 9.750,00  

Til montering på euronorm og trepunkt

Egenskaber: 

 » Kan anvendes overalt med skrabekanten af 

polyurethan  

-  ingen beskadigelse af underlaget, meget slidstærk

 » Kan anvendes til alt arbejde i stalden og på 

gårdspladsen  

- også til snerydning

Til montering på gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Bredde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI100600 Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck 1600 mm 620 mm 165 kg Stk. 6.983,00  

PSSFLI100605 Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck 2000 mm 620 mm 190 kg Stk. 8.213,00  

PSSFLI100610 Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck 2300 mm 620 mm 200 kg Stk. 9.038,00  

Arbejdsbredde på skrabeblad Economy

Bredde lige 1600 mm 2000 mm 2300 mm

Arbejdsbredde drejet ca. 1320 mm 1640 mm 1880 mm

Skrabeblad »Economy« til gaffeltruck

Kompakt sneskovl med ophæng til gaffeltruck

Tekniske detaljer:

 » Påskruet polyurethankant 130 x 20 mm

 » Drejevinkel kan justeres

 » Trucklaske: 154 x 74 mm, indvendige mål

 » Sidedele på 2 m og 2,30 m version kan skrues af, 

arbejdsbredden kan reduceres til 1600 mm!

 » Drejeområde 30°

Egenskaber: 

 » Skrabebladet kan drejes mekanisk ved  

at ændre boltens position

 » Gafler fastgjort med spændebolt

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Til rundballer med en diameter fra 

ca. 950 mm til 2000 mm

 » Maksimal ballevægt: 1400 kg

 » Inkl. hydraulikkobling og  

-slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning 

påkrævet

 » Ballerne fastholdes sikkert 

med den optimalt tilpassede 

hydraulikcylinder

Balletang »Profi-Combi«

Den kompakte og skånsomme konstruktion gør det muligt at læsse og stable rundballer uden at beskadige ballerne.

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BZCFLM000010 Hydraulisk balletang »Profi-Combi« 210 kg Stk. 9.038,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BZCFLM000001 Trepunktsophæng til »Profi-Combi« 20 kg Stk. 2.873,00  

Egenskaber: 

 » På grund af gribearmenes specielle,  

slanke form undgås beskadigelse af folien

 » Gunstigt tyngdepunkt tæt på traktoren

 » Optimalt, ensartet tryk på begge sider

 » Også egnet til små frontlæssere

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BZCHRT000010 Hydraulisk balletang »Profi-Combi« 230 kg Stk. 11.663,00  



43*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Balletang »Small«

Tekniske detaljer:

 » Version: To cylindre

 » Åbningsbredde: ca. 2500 mm

 » Til ensilageballer fra Ø 1200 mm til maks. 1800 mm

 » Maksimal ballevægt: 1000 kg

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BZCFLM000030 Balletang »Small« 160 kg Stk. 7.395,00  

Egenskaber: 

 » Optimalt, ensartet tryk på begge sider

 » Smal, kompakt og solid konstruktion

 » Også egnet til små frontlæssere

Balletang »Compact«

Tekniske detaljer:

 » Til rund- og firkantballer med en diameter fra ca. 950 mm 

til 1800 mm

 » Maksimal ballevægt: 1200 kg

 » Inkl. hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BZCFLM000000 Hydraulisk balletang »Compact« 250 kg Stk. 10.268,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BZCHRT000000 Hydraulisk balletang »Compact«  270 kg Stk. 14.018,00  

Egenskaber: 

 » Gribearmenes specielle form udelukker beskadigelse af 

plasticfolien

 » Egnet til stabling og transport af rund- og firkantballer 

(stående eller liggende)

 » To integrerede kraftige trækfjedre giver en rolig føring af 

ballen

Se video 



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Firkantballetang

Perfekt pasform til firkantballer op til 2400 mm bredde

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

QBZFLM000000 Firkantballetang 350 kg Stk. 15.195,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

QBZHRT000000 Firkantballetang 400 kg Stk. 18.570,00  

Egenskaber: 

 » På grund af gribearmenes specielle form undgås 

beskadigelse af folien

 » Optimalt, ensartet tryk på begge sider

 » Gunstigt tyngdepunkt - tæt på traktoren

 » Transportbredde på kun 1350 mm giver optimal stabling

Tekniske detaljer:

 » Egnet til firkantballer fra 710 til 2400 mm bredde

 » Med to kraftige hydraulikcylindre fastholdes ballen sikkert

 » Gaffellængde: 1200 mm, gaffelhøjde: 490 mm

 » Transportbredde: 1350 mm

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet



45*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Perfekt til transport eller læsning af massegods og stabling af 

baller

 » Parallelføring

 » Ophængsbredde til trækstænger kat. II

 » Anbefalet skovlbredde op til maks. 2000 mm 

 » Løfteevne: 1500 kg

 » Løftehøjde: ca. 3800 mm

 » Effektbehov front: 100 hk

 » Effektbehov hæk: 60 hk

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende og  

1 enkeltvirkende tilslutning påkrævet

Front- og hækmonteret læsser »Variant«

Perfekt til transport eller læsning af massegods og stabling af baller.

Egenskaber: 

 » Kan monteres på front- eller bagliften

 » Ophæng på redskab euronorm og trepunkt på 

traktoren

 » Drejepunkter dobbelt lejret for neden, kan smøres

 » Nem og hurtig montering på traktoren

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Løfteevne ca. Løftehøjde ca. Vægt ca. ME *DKK netto

FHLFLI000000 Front- og hækmonteret læsser »Variant« 1500 kg 3800 mm 390 kg Stk. 30.390,00  

VVVVVisVisVisVVisVissist mt mmt mt mt mt ed ededded d ballbalbab letletletl angngaangang PP»P»PP»PProfirofiroorofiofiofirofiofiofi CoCoCoC-CoCoCo-Co--Combimbimbii ((« (« (« ((((« (« ((« « (medmeddmedmeddmedmedmeddmemedmedmemedfffølføffølfffølfølføføllfølgeggegergergergergegergerger ikikkikikikikikikkikikkkkke)ke)kekeke)ke)kee

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

FHLFLI900025 Forlænget løft (900 mm) - komplet længde på stang 1550 mm Stk.  4.575,00   

FHLFLI900026 Tredje styrekreds til front- og hækmonteret læsser »Variant« Stk.  4.125,00   

Se video 



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Rundballeløfter »Swing Flexi«

Tekniske detaljer:

 » Åbningsbredde: fra 470 mm til 1560 mm

 » Drejelige gaffelrør: Ø 101,6 mm

 » Rørlængde: 1218 mm

 » Rundballetænder, længde 1100 mm

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

RAKFLM000012V Rundballeløfter »Swing Flexi« 210 kg Stk. 10.268,00  

Rundballeløfter  

»Compact-Combi«

Tekniske detaljer:

 » Åbningsbredde på de to rør: fra 764 mm til 1414 mm

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

RAKFLM000000V Rundballeløfter »Compact-Combi« 190 kg Stk. 7.313,00  

Egenskaber: 

 » Til transport eller stabling af  

ikke-omviklede eller omviklede baller

 » Gaffelrør kan tages af

 » Ensartet åbning af begge rør med omstyring

Egenskaber: 

 » Den smalle konstruktion gør det muligt at 

stable optimalt på steder med lidt plads



47*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Redskab til balletransport med 

vippefunktion

Tekniske detaljer:

 » Åbningsmål: 940 mm

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BTGFLM000003 Redskab til balletransport »med vippefunktion« 110 kg Stk. 4.680,00  

Redskab til balletransport, 

 der kan justeres i siden

Tekniske detaljer:

 » Åbningsbredde: fra 850 mm - 1250 mm. 

Justeringsmuligheder: 5 x 50 mm

 » Kraftig version, længde på rør: 1396 mm

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Rørform Version Vægt ca. ME *DKK netto

BTGFLM000001V Redskab til balletransport »der kan justeres i siden« lige kan justeres 95 kg Stk. 3.945,00  

BTGFLM000004V Redskab til balletransport »der kan justeres i siden« buet kan justeres 95 kg Stk. 4.433,00  

Simpelt låsesystem

Version med buede rør Version med lige rør

Egenskaber: 

 » Standard med trepunktsophæng  

kat. II og trepunktsophæng med hurtigskift

 » Ved at trække i sikringsbolten kan man 

indstille rørene enkeltvis til den påkrævede 

bredde

Egenskaber: 

 » Til rejsning af ballerne

 » Standard med trepunktsophæng kat. II og 

trepunktsophæng med hurtigskift

 » De runde rør er i spidsen forkrøppet opad for 

at undgå, at ballen beskadiges

 » Ved at trække i en wire aktiverer man en 

mekanisme med en pal, der klapper redskabet 

ud, når man hæver trepunktshydraulikken

 » Et optimalt drejepunkt  

gør det nemt at  

stille ballen op



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Balletransportudstyr »Schmetterling«

Dette balletransportudstyr er udviklet til meget skånsom transport af 2 rundballer. På grund af den slanke konstruktion er 

tyngdepunktet tæt på køretøjet.

Tekniske detaljer:

 » Kraftig version - længde på rør 1360 mm

 » maks. 1000 kg pr. balle

 » Lille transportbredde:  

ca. 2320 mm i sammenklappet tilstand

 » udklappet bredde: 3400 mm

 » udklappet bredde (kørt helt ud): 3800 mm

 » Åbningsbredde: fra 850 mm til 1100 mm

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BTGFLM000030V Balletransportudstyr »Schmetterling« 365 kg Stk. 22.995,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM000030 Omskifterventil, derved kun 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet Stk. 4.515,00  

Se video

Egenskaber: 

 » Ballerne kan løftes hydraulisk efter hinanden

 » Ved at trække i sikringsbolten kan man indstille rørene enkeltvis til 

den påkrævede bredde



Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Tandlængde Vægt ca. ME *DKK netto

BTGFLM000002V Krydsversion med faste frontlæssertænder 810 mm 30 kg Stk. 1.395,00  

BTGFLM000006V Krydsversion med rundballetænder (tænder til tung last) 900 mm 35 kg Stk. 1.845,00  

BTGFLM000005V Trekantsversion med faste frontlæssertænder 810 mm 34 kg Stk. 1.725,00  

BTGFLM000000 Trekantsversion med frontlæssertænder, der kan vippes 1000 mm 39 kg Stk. 2.055,00  

Ballegaffel »Easy«

Tekniske detaljer:

 » To frontlæssertænder, hver 1000 mm lang

 » Tandafstand: 750 mm

Balletransportudstyr

i en version med faste tænder eller tænder, der kan 

vippes.

1

1

1

3

2

2

1

3 3

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Højde ME *DKK netto

BGAFLM000040V Ballegaffel »Easy« 1120 mm 600 mm Stk. 2.175,00  

49*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

Egenskaber: 

 » Simpelt og robust arbejdsredskab

 » Både egnet til rund- og firkantballer

Egenskaber: 

 » Version, der kan vippes - perfekt til  

kørsel på vej



Ballegaffel »Combi«
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Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Version Vægt ca. Tandlængde Tænder ME *DKK netto

BGAFLM000000V uden forhøjelse 85 kg 1000 mm 2 Stk. 3.203,00  

BGAFLM000002V uden forhøjelse 90 kg 1100 mm 2 Stk. 3.285,00  

BGAFLM000003V med forhøjelse – 500 mm 95 kg 1000 mm 2 Stk. 3.698,00  

BGAFLM000004V med forhøjelse – 500 mm 100 kg 1100 mm 2 Stk. 3.863,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Vægt ca. Tandlængde Tænder ME *DKK netto

BGAHRT000000V uden forhøjelse 130 kg 1000 mm 2 Stk. 6.278,00  

BGAHRT000002V uden forhøjelse 140 kg 1100 mm 2 Stk. 6.360,00  

BGAHRT000003V med forhøjelse – 500 mm 145 kg 1000 mm 2 Stk. 6.848,00  

BGAHRT000004V med forhøjelse – 500 mm 150 kg 1100 mm 2 Stk. 6.938,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

BGAFLM900002 Rør til påsætning med forhøjelse til transport af 3-4 firkantballer Par  1.500,00   

Egenskaber: 

 » Standard med to rundballetænder

 » Egnet til transport af rund- og firkantballer

 » Med kraftige, indsvejsede koniske bøsninger til rundballetænder

 » Med eller uden forhøjelse



Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Version Vægt ca. Tandlængde Tænder ME *DKK netto

BGAFLM000005V uden forhøjelse 115 kg 1000 mm 4 Stk. 5.010,00  

BGAFLM000007V uden forhøjelse 120 kg 1100 mm 4 Stk. 5.093,00  

BGAFLM000008V med forhøjelse – 500 mm 130 kg 1000 mm 4 Stk. 5.588,00  

BGAFLM000009V med forhøjelse – 500 mm 140 kg 1100 mm 4 Stk. 5.670,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Vægt ca. Tandlængde Tænder ME *DKK netto

BGAHRT000005V uden forhøjelse 165 kg 1000 mm 4 Stk. 8.085,00  

BGAHRT000007V uden forhøjelse 170 kg 1100 mm 4 Stk. 8.168,00  

BGAHRT000008V med forhøjelse – 500 mm 180 kg 1000 mm 4 Stk. 8.663,00  

BGAHRT000009V med forhøjelse – 500 mm 190 kg 1100 mm 4 Stk.  8.250,00   

51*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ballegaffel »Combi-Duplex«
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Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

BGAFLM900002 Rør til påsætning med forhøjelse til transport af 3-4 firkantballer Par  1.500,00   

Ballegaffel »Combi-Hold«

Tekniske detaljer:

 » Giver sikker transport af 3 firkantballer  

(2,5 m x 1,2 m x 0,7 m) samtidigt

 » Standard med fire rundballetænder, længde 1100 mm

 » Åbningshøjde fra ca. 1310 mm til 2250 mm,  

arbejdsbredde: 2000 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm - og trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BGAFLM000020V Ballegaffel »Combi-Hold« 310 kg Stk. 12.728,00  

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

Egenskaber: 

 » Standard med fire rundballetænder

 » Til transport af to rund- eller firkantballer

 » Med indsvejsede koniske bøsninger til rundballetænder

 » Med eller uden forhøjelse

Egenskaber: 

 » Med hydraulisk nedholder

 » Værdier baseret på kundernes erfaringer: der kan 

transporteres ca. 25 firkantballer pr. time



Til montering på minilæsser, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Rundballetænder Vægt ca. ME *DKK netto

BTGHRT000042 Balletransportudstyr »Duo« 4 425 kg Stk. 22.230,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Rundballetænder Vægt ca. ME *DKK netto

BTGHRT000052V Balletransportudstyr »Trio« 6 450 kg Stk. 23.873,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Balletransportudstyr »Trio«

Tekniske detaljer:

 » Til baller med en diameter op til 1800 mm

 » Løfteevne maks. 1800 kg (600 kg pr. balle)

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

 » 2x dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Balletransportudstyr »Duo«

Tekniske detaljer:

 » Til baller med en diameter op til 1800 mm

 » Løfteevne maks. 1200 kg (600 kg pr. balle)

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

 » 2x dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Rundballetænder Vægt ca. ME *DKK netto

BTGFLM000040V Balletransportudstyr »Duo« 4 375 kg Stk. 18.480,00  

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Rundballetænder Vægt ca. ME *DKK netto

BTGFLM000050V Balletransportudstyr »Trio« 6 400 kg Stk. 20.123,00  

Generelt tilbehør mod merpris »Duo« og »Trio«:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM000030 Omskifterventil, derved kun 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet Stk. 4.515,00  

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

Se video 

Egenskaber: 

 » Perfekt til frontmontering

 » Til transport, læsning og aflæsning af 2 baller 

samtidigt

 » Kompakt konstruktion, gunstigt tyngdepunkt tæt 

på traktoren

Egenskaber: 

 » Til transport af 3 rundballer samtidigt

 » Perfekt egnet til hækmontering, og således 

kan der i kombination med frontlæsseren 

transporteres op til 5 rundballer samtidigt 

 » Frontmontering mulig

 » Først løftes den midterste balle, derefter højre 

eller venstre

 » Meget kompakt konstruktion, gunstigt 

tyngdepunkt tæt på traktoren



53*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ballegaffel, kan vippes hydraulisk

Til montering på euronorm - og trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Samlet bredde ca. Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

BGAFLM000070V Ballegaffel kan vippes hydraulisk 1300 mm 3 175 kg Stk. 7.800,00  

BGAFLM000075V Ballegaffel kan vippes hydraulisk 1650 mm 5 200 kg Stk. 10.268,00  

BGAFLM000080V Ballegaffel kan vippes hydraulisk 2200 mm 7 225 kg Stk. 12.728,00  

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BGAFLM900005 Hydraulisk forhøjelse til ballegaffel med vippefunktion - kan køres ud fra 1600 til 2600 mm Stk.  3.750,00   

Se video 

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Samlet bredde ca. Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

BGAHRT000070V Ballegaffel kan vippes hydraulisk 1300 mm 3 195 kg Stk. 11.550,00  

BGAHRT000075V Ballegaffel kan vippes hydraulisk 1650 mm 5 220 kg Stk. 14.018,00  

BGAHRT000080V Ballegaffel kan vippes hydraulisk 2200 mm 7 245 kg Stk. 16.478,00  

Tekniske detaljer: 

 » Tændernes bærerør kan vippes 90° opad hydraulisk. 

Derved kræves der ikke beskyttelse af tænder ved kørsel 

på vej.

 » Justerbar højde: 1600 mm - 2600 mm 

 » Version: fuldforzinket

 » Rundballetænder: 1000 mm M28 x 1,5

Egenskaber: 

 » Standard med mekanisk forhøjelse.  

Kan sikres med en bolt.

 » Til transport af flere baller samtidigt

FigFigg. s. sammammmmmmmenkenkenkenkkkkklaplaplaplaplaa pepetpetpettee bbababallellellegaffgaffgaffffgaffel elelel medmeddmedmedmedm memememmeeekankankanankannka iskiskskisks foffofofforhørhrhøhøøjeljelelelelllsese sse se se se

Fig. 7 tænder Fig. 5 tænder Fig. 3 tænder



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ballestabler

Tekniske detaljer:

 » Løftehøjde: ca. 3040 mm

 » Løfteevne: ca. 1000 kg

 » Inkl. ballespyd med 4 rundballetænder, længde 1100 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

Gaffellift »Universal« 
Perfekt til høj stabling af baller og andre materialer 

Tekniske detaljer:

 » Løftehøjde: ca. 2000 mm

 » Samlet højde kørt ud: maks. 5130 mm

 » Samlet højde kørt ind: maks. 3130 mm

ViVisVisVisVisVissVisVisVist gt gggt gt gt gt ggaffeffffaffeaffeaffeaffeffaffeaffeaffelllillillilliliillillilillil fftfft ffftftfftft oggoggogogog ogog g b lbbalbalbalbaballellegglegelegegeglegaaaaaffffffeffeffeffffeaffffffeaaaaffeffaffeaaaffeeffffff llll mmmml ml mml mmmml l ed ed ed ededed eded hyhhhhyydydydydddyhyyydyddddydydydydydyydydydydddrrrrrrrrrrr.r.r.rrr.r.r.r. nednednednednedededdneddholhohololhhoohoholllolllloolllderderdderderdererererderderddererddddddd rddeddddd (e(e(e(e(e( kstkstkstkskkstkstkkskssskstraurauaaurauraurauraaua dstdstdstsdstsdsdsddst )yr)yr)

VisVViVisViVist bbt bt bballallallal egaegaegagaagg ffelffelffelffelff memememed hd hd hd hydrdrydrd aululauau iskiskkiskisk nenenedhoddhodholdldeldelderr pr pr ppå gå å gå affeeeff llilllill fft ft --

TraTraTraTraaTranspnspnspnsppn portortortortorttt afafaafafaf 3333333 firkfirkfifirkrkfirkr antantntantantntanta balbalbalbalalbab lerererlererreee mmummmmmuligligl gligigligligttt

Til montering på trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Version Vægt ca. ME *DKK netto

FHLFLI100200 Ballestabler inkl. ballespyd med 4 rundballetænder 435 kg Stk. 23.820,00  

Til montering på euronorm - og trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Løftekraft ME *DKK netto

FHLFLI100100 Gaffellift »Universal« 800 kg Stk. 21.353,00  

Egenskaber: 

 » Med ramme til hurtigskift  

på redskabssiden

 » Balleholder på undersiden

 » Muligt at transportere 4 rundballer samtidigt

 » Kombineret med balletransportudstyr på 

frontlæsseren er det muligt at transportere op 

til 6 baller samtidigt.

Egenskaber: 

 » Alle redskaber med euronorm ophæng  

kan monteres med rammen til hurtigskift på 

redskabssiden

 » Kan anvendes til mandskabskurv, ballegaffel, 

balletang og meget mere

Se video 
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FODRINGS- OG
ENSILAGETEKNIK

Fleksibel og nem udbringning af foder

Foderskovl



Silofordeler »Standard«

Tekniske detaljer:

 » Skivediameter: 1900 mm

 » Samlet bredde 2300 mm

 » Spredebredde: op til ca. 3500 mmp p

Egenskaber: 

 » Med A-ramme

 » Ekstra robust vinkeldrev

 » Fordeling i en side

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

FSVFLI140000 Silofordeler hækmonteret Stk. 22.830,00  

Tilbehør mod merpris:

FSVFLI140020 Merpris for vendegear 1:2 til frontmontering Stk. 6.570,00  

FSVFLI140802 Sideklæde, der kan vippes op Sæt 4.680,00  

GELLAM100018 Kardanaksel med glidekobling, 1900 mm lang Stk.  1.875,00   

Silofordeler »Duo«

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Bredde Dybde Spredebredde ca. ME *DKK netto

FSVFLI140010 Silofordeler Duo til front- eller hækmontering* 2898 mm 2211 mm 6000 mm Stk. 36.135,00  

Tilbehør mod merpris:

FSVFLI140807 Sideklæde til silofordeler Duo Sæt 6.818,00  

w Kardanaksel med glidekobling og vidvinkel, længde 1685 mm Stk.  6.225,00   

SilSilSilSiSilSiillilofoofoofoofoofoofoofoofooforderderderdrderdeelereererleleeree DuDuDuuDD o po po oo å ffå fronronoo tliftf

Egenskaber: 

 » Kan drejes i begge sider

 » Simpel og effektiv fordeling af 

græsensilage i begge sider

 » Kan også anvendes hækmonteret ved 

at vende drevet 180°

Tekniske detaljer:

 » Ekstra robust vinkeldrev

 » Skivediameter: 2 x 1340 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet til drejning

Skivemål Ø 1340

Samlet dybde 2000

Samlet bredde 2820

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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* Angiv venligst monteringssiden ved bestilling (front- eller hækmontering)!



Tekniske detaljer:

 » Tromlediameter: 615 mm

 » Skivediameter: 900 mm

Ensilagetromle

Fliegl ensilagetromlerne anvendes til forøgelse 

af traktorens komprimeringseffekt i græs- og 

majsensilage De påsvejsede ringe giver en meget høj 

punktbelastning og dermed en optimal dybdevirkning 

i siloen. Tromlelegemerne og rammen kan fyldes 

enkeltvis med vand. Derved kan ballasten på 

redskaberne tilpasses alt efter anvendelse og 

traktoreffekt.

Egenskaber: 

 » Hydraulisk vippemekanisme

 » Til meget store mængder ensilage

 » Op til 10 kubikmeter pr. arbejdsgang

 » Forstærket rør med tænder

 » Perfekt til høje ensilagekuler

Ensilagegaffel XXL

Tekniske detaljer:

 » Tænder til tung last Ø 55 mm inklusive

 » 2 rundballetænder Ø 42 mm monteret i siden

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

 » Højde skrabeblad: 1600mm

Vist med sæt med advarselstavle, 

ekstraudstyr til meget brede redskaber

Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte ved hækmontering Sæt  3.150,00   

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt  3.150,00   

Egenskaber: 

 » Bedre dybdekomprimering med 

høj tromleprofil

 » Vægten tilpasses traktorens 

størrelse - tromlen og rammen 

kan fyldes med vand

 » Egnet til græs- og majsensilage

 » Ruller i siden giver  

sikker føring langs  

ensilagekanten

 » Optimal komprimering

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Tænder Tandlængde Højde skrabeblad Vægt ca. ME *DKK netto

SIGHYD000001 4200 mm 20 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1020 kg Stk. 97.733,00  

SIGHYD000002 5000 mm 22 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1170 kg Stk. 106.763,00  

SIGHYD000003 5500 mm 24 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1300 kg Stk. 114.975,00  

Til montering på trepunkt
Varenummer Bredde Arbejdsbredde Vægt (fyldt) ca. Vægt ca.(ikke-fyldt) ME *DKK netto

SWZFLM000020 2000 mm 1860 mm 1800 kg 1330 kg Stk. 57.488,00  

SWZFLM000010 2600 mm 2460 mm 2210 kg 1590 kg Stk. 62.828,00  

SWZFLM000000 3000 mm 2860 mm 2520 kg 1780 kg Stk. 68.168,00  

57*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris:
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   

Se video 



Egenskaber: 

 » Til professionel brug, blandt andet til  

fordeling af ensilage

Ensilagegaffel »Profi«

Tekniske detaljer:

 » Med rundballetænder M28 x 1,5; længde: 1000 mm 

og frontlæssertænder M22 x 1,5; længde: 810 mm  

(i siden foroven) 

 » Højde på ensilageskjold: 970 mm

Til montering på euronorm
Varenummer Bredde Version Vægt ca. ME *DKK netto

SIGFLM000000 1650 mm 5 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 155 kg Stk. 8.378,00  

SIGFLM000001 1850 mm 6 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 170 kg Stk. 9.195,00  

SIGFLM000002 2050 mm 7 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 190 kg Stk. 10.103,00  

SIGFLM000003 2250 mm 8 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 210 kg Stk. 11.498,00  

SIGFLM000004 2450 mm 9 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 220 kg Stk. 13.140,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Version Vægt ca. ME *DKK netto

SIGRTL000000 1650 mm 5 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 205 kg Stk. 12.128,00  

SIGRTL000001 1850 mm 6 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 220 kg Stk. 12.945,00  

SIGRTL000002 2050 mm 7 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 240 kg Stk. 13.853,00  

SIGRTL000003 2250 mm 8 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 260 kg Stk. 15.173,00  

SIGRTL000004 2450 mm 9 rundballetænder + 2 frontlæssertænder 270 kg Stk. 16.890,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til transport på vej - pr. tand Stk.  375,00   
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Ensilagegaffel »Profi- Plus«

Tekniske detaljer:

 » Konstrueret til tung last

 » Varmforzinket — beskytter evigt

 » Inkl rundballetænder M28 x 1,5  

længde: 1100 mm (vandret)

 » Inkl rundballetænder M28 x 1,5  

længde: 1000 mm (i siden foroven)

 » Højde på ensilageskjold: 1400 mm

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Version ME *DKK netto 

SIGRTL000010 1850 mm 6 + 4 rundballetænder Stk. 15.578,00  

SIGRTL000011 2050 mm 7 + 4 rundballetænder Stk. 16.395,00  

SIGRTL000012 2250 mm 8 + 4 rundballetænder Stk. 17.715,00  

SIGRTL000013 2450 mm 9 + 4 rundballetænder Stk. 19.358,00  

SIGRTL000014 2650 mm 10 + 4 rundballetænder Stk. 21.105,00  

SIGRTL003000 2950 mm 11 + 4 rundballetænder Stk. 23.873,00  

Til montering på euronorm og trepunkt 
Varenummer Bredde Version ME *DKK netto 

SIGFLM000010 1850 mm 6 + 4 rundballetænder Stk. 11.828,00  

SIGFLM000011 2050 mm 7 + 4 rundballetænder Stk. 12.645,00  

SIGFLM000012 2250 mm 8 + 4 rundballetænder Stk. 13.965,00  

SIGFLM000013 2450 mm 9 + 4 rundballetænder Stk. 15.608,00  

SIGFLM000014 2650 mm 10 + 4 rundballetænder Stk. 18.480,00  

SIGFLM003000 2950 mm 11 + 4 rundballetænder Stk. 20.123,00  

Egenskaber: 

 » Særlig robust version

 » Lukket bagvæg gør arbejdet effektivt

 » Godt udsyn med udsparinger 

59*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ensilage- og majsskrabeblad »Nivell«

Fliegl Ensilage- og majsskrabebladet i serien »PSS Nivell« er både egnet til front- og hækmontering. 

Med de justerbare vinger jævner »Nivell« hurtigt ensilagen. 

Egenskaber: 

 » Særlig solid skrabekant af slidstål  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Meget vridningsstabil

 » Vingernes drejeområde:  

Foran: ca. 40° drejelig 

Bagpå: ca. 80° drejelig

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI100000 PSS Nivell 380 3800 mm 1010 kg Stk. 44.348,00  

Tekniske data PSS Nivell 380

Arbejdsbredde ca. 3800 mm

Højde på skjold uden monteret gitter ca. 920 mm

Højde på skjold med monteret gitter ca. 1315 mm

Bredde på mellemdel ca. 2220 mm

Bredde på sidedel ca. 785 mm

Transportbredde 2820 mm

Montering Kat. II/kat. III

Hydrauliktilslutning 2 x DV

Tekniske detaljer:

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ensilage-afdækningssystem til køresiloer

Varenummer Betegnelse Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

SASFLM100000 Silo-afdækningssystem til køresiloer 2770 mm 190 kg Stk. 8.790,00  

SASFLM100010 Silo-afdækningssystem til køresiloer 3100 mm 240 kg Stk. 9.525,00  

Egenskaber: 

 » Ophæng til pallegafler inkl. sikringskæde

 » Perfekt hjælp til ensilageafdækning

 » Underfolie og ensilagepresenning på 

samme stativ

 » Folien medfølger ikke

 » Mål på gaffellaske  

(indvendigt) 154x74 mm

Til montering på ophæng til gafler
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Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

PSSFLI100050 Gitter til påsætning 400 mm til Nivell 380 Stk. 8.625,00  

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte ved hækmontering - Sæt  3.375,00   

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte til frontmontering - Sæt  3.375,00   

PSSFLI200920 Ballastvægt 210 kg Stk. 4.875,00  

61*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

05



Rundballeafviklings- og 

transportredskab

Enkel og hurtig afvikling af ensilage- og halmballer 

med traktorens hydraulik (også egnet til transport)

Tekniske detaljer:

 » Påkrævet oliemængde: 40 l

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » Drev: Cylindrisk tandhjulsudveksling

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

RBAFLM000000 Version med to tænder, rundballetænder (1000 mm) 185 kg Stk. 14.370,00  

RBAFLM000001 Version med fire tænder / 2 rundballetænder (1100) mm og 2 frontlæssertænder (1000) mm 210 kg Stk. 15.195,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

RBAHRT000000 Version med to tænder, rundballetænder (1000 mm) Stk. 18.120,00  

RBAHRT000001 Version med fire tænder/ 2 rundballetænder (1100 mm) og 2 frontlæssertænder (1000 mm) Stk. 18.945,00  

Egenskaber: 

 » Kan køre højre og venstre om

 » Version med to og fire tænder

 » Alle tænder er ført ind i påsvejsede koniske 

bøsninger

Til montering på minilæsser
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

RBAHRT000002 Version med to tænder, rundballetænder (1000 mm) Stk. 15.495,00  

RBAHRT000004 Version med fire tænder/ 2 rundballetænder (1100 mm) og 2 frontlæssertænder (1000 mm) Stk. 16.320,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

EFSFLM190000 Strøelsesskovl Profi 1800 mm 2,1 m³ 660 kg Stk. 78.023,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

EFSRTL190000 Strøelsesskovl Profi 1800 mm 2,1 m³ 710 kg Stk. 81.773,00  

Egenskaber: 

 » Hurtig og ensartet udbringning af strøelsen med  

et bredt transportbånd

 » Indbygget plexiglas-rude i skovlens opsamleside, så man kan kontrollere 

indholdet

 » Egnet til strøning af firkant- og rundballer  

(deling påkrævet)

 » Strøelsen løsnes omhyggeligt med de tre forskelligt placerede fræsevalser.
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63*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Strøelsesskovl »Profi«

Tekniske detaljer:

 » Volumen ca. 2,10 m3 og 2,5 m3 med 

monterede plader

 » Kastebredde op til 4 meter alt efter materiale

 » Olieeffekt 40 til 60 l

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning med fri retur 

påkrævet

 » Ekstraudstyr: Udkastningsbånd, 3m ekstra 

kastebredde alt efter materiale

 » Standard med gitter til montering og 

skovlforlænger



Foderskovl

Optage og fodre i en arbejdsgang - med aflevering i begge sider! Kombineret med en fræsevalse kan man med denne skovl 

omhyggeligt tage ensilagen ud af plansiloen, uden risiko for større grad af eftergæring, og med det samme transportere den 

ind i stalden.

Tekniske detaljer:

 » Snekkediameter: 340 mm

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke 

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Snekken drives af 2 kraftige oliemotorer

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

EFSHRT150002V Foderskovl 1500 mm 1,1 m³ 550 kg Stk. 37.830,00  

EFSHRT200002V Foderskovl 2000 mm 1,6 m³ 630 kg Stk. 41.625,00  

EFSHRT240002V Foderskovl 2400 mm 2,0 m³ 690 kg Stk. 43.583,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Bredde ME *DKK netto

EFSFLM900001 Gribearm 1500 mm Stk. 13.140,00  

EFSFLM900002 Gribearm 2000 mm Stk. 13.965,00  

EFSFLM900003 Gribearm 2400 mm Stk. 14.783,00  

EFSFLM900025 Sidedæksel inkl. omskifterventil Sæt 12.323,00  

EFSFLM900035 Styreblok enkelt elektrohydr. – kun 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet – i kombination med fræsevalse eller gribearm Stk. 4.515,00  

EFSFLM900040 Styreblok 3-gange elektrohydr. – kun 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet – i kombination med sidedæksel, fræsevalse eller gribearm Stk. 5.340,00  

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

EFSFLM150002V Foderskovl 1500 mm 1,1 m³ 500 kg Stk. 34.080,00  

EFSFLM200002V Foderskovl 2000 mm 1,6 m³ 580 kg Stk. 36.548,00  

EFSFLM240002V Foderskovl 2400 mm 2,0 m³ 640 kg Stk. 39.833,00  

Egenskaber: 

 » Til majs og blandet majsfoder  

- også egnet til andet massegods

 » Indvendig drivmotor, rigtig godt beskyttet

 » Alt i en arbejdsgang – opsamle, transportere og fodre

 » Udbringning i venstre og højre side

 » Optimal udnyttelse med fræsevalse

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Fræsevalse Fräsfix - med 2 oliemotorer

Kan monteres på enhver front-, hjul- eller teleskoplæsserskovl

Tekniske detaljer:

 » Udstyret med 2 oliemotorer

 » Inklusive holdesæt, hydraulikkobling og -slanger

 » 1 enkeltvirkende tilslutning med returløb eller  

1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Valsediameter = 350/490 mm
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Fræsevalse standard - med 1 oliemotor

Kan monteres på enhver front-, hjul- eller 

teleskoplæsserskovl 

Tekniske detaljer:

 » Valsediameter = 350 mm

 » Inklusive holdesæt, hydraulikkobling og -slanger

 » 1 enkeltvirkende tilslutning med returløb eller  

1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Ø valser Effekt – majs op til ca.
Påkrævet olieeffekt  

til majs fra
Vægt ca. ME *DKK netto

GRSFLM900015 Fræsevalse Fräsfix 2000 mm 350 mm 2,5 m³ 80 l 150 kg Stk. 20.123,00  

GRSFLM900016 Fræsevalse Fräsfix 2500 mm 350 mm 3,0 m³ 80 l 170 kg Stk. 20.940,00  

GRSFLM900018 Fræsevalse Fräsfix 3000 mm 350 mm 3,5 m³ 80 l 300 kg Stk. 23.820,00  

600303 Monteringsomkostninger i forbindelse med skovl  600,00   

Egenskaber:

 » Egnet til majsensilage og blandet majsfoder

 » Ikke egnet til græsensilage

 » Fræser også rigtig godt

 » Kniv af hårdmetal – knækker ikke

Egenskaber:

 » Egnet til majs, blandet majsfoder og snittet græsensilage

 » Fræser mellem 2,5 til 4,0 m³ majsensilage pr. minut

 » Ideel placering af knive giver en perfekt og effektiv 

udtagning

 » Kniv af hårdmetal – knækker ikke

 » Hældningsjustering med tandfjederskivesystem
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65*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Effekt – majs op til ca. Påkrævet olieeffekt til majs fra Vægt ca. ME *DKK netto

GRSFLM900010 Fræsevalse standard 1500 mm 1,5 m³ 40 l 100 kg Stk. 13.140,00  

GRSFLM900000 Fræsevalse standard 2000 mm 1,7 m³ 40 l 140 kg Stk. 13.965,00  



Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Kapacitet ca. Løftekraft ca. Bredde Højde Vægt ca. ME *DKK netto

RSRFLM200000 Roesnitter 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1070 kg Stk. 90.338,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Kapacitet ca. Løftekraft ca. Bredde Højde Vægt ca. ME *DKK netto

RSRRTL200000 Roesnitter 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1120 kg Stk. 101.588,00  

Roesnitter »Ruby 2000«

Tekniske detaljer:

 » Drev via oliemotor

 » Påkrævet oliemængde: 60 l

 » Inkl. hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber: 

 » Optagelse, transport og findeling i  

en arbejdsgang

 » Skæreværktøj - beskadiges ikke af sten, af slidstål med 

høj styrke

 » Trinløst justerbart modskær, derved kan materialet snittes 

i en hvilken som helst størrelse

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke (HB 500)

Fyldningen af et biogasanlæg går hurtigere og mere effektivt med 

roesnitteren Ruby 2000. Med dette redskab kan man løfte roerne, 

transportere og snitte dem samt fylde dem i biogasanlægget i en 

enkelt arbejdsgang:  

Sukkerroerne findeles af en valse og falder direkte ned i forrummmet 

eller i doseringsindretningen. Sten i roemassen beskadiger ikke 

redskabet. Med roesnitteren fra Fliegl kan landmænd, der arbejder 

med energiafgrøder, arbejde hurtigere og mere effektivt, da der ikke er 

behov for en separat roesnitter.

Den tværgående kædebund skubber ballerne imod løsnevalsen 

og kammen. Kammen sikrer en doseret udbringning. 

Balleløsner »Duo«

Tekniske detaljer:

 » Kædebundens hastighed kan indstilles trinløst med en 

reguleringsventil

 » Ved at ændre løftearmen kan balleløsneren anvendes mod 

venstre eller mod højre

 » Med trepunkts- og euronorm-ophæng i begge sider

 » Oliemængde 40 liter

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Til montering på euronorm - og trepunktsophæng
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

BALFLI000001 Balleløsner Duo 1100 kg Stk. 61.598,00  

Egenskaber: 

 » Påskruet trekantkniv til fin og præcis dosering af foderet

 » Ballen løftes med en hydraulisk løftearm  

(kan indstilles mekanisk)

 » Egnet til græsensilage (snittet), hø og halmballer

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Balleløsner »Profi-Combi«

Bunden med skrabere, der kører på tværs, skubber ballen mod fræseren. En støttekam forhindrer, at ensilagen vikles 

omkring fræseren, og giver en rigtig god dosering. Det affræsede foder falder ud af åbningen og direkte ned i foderrenden.

Tekniske detaljer:

 » Effektbehov: mindre end 50 hk (med chassis)

 » Mål: 2450 x 1750 x 1600 mm højde (L x B x H)

 » Valsen drives af en kardanaksel  

(medfølger)

 » Trinløs regulering af spredningsmængden med en 

hydraulikblok

 » 2 dobbeltvirkende styretilslutninger påkrævet

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Kapacitet ca. Vægt ca. ME *DKK netto

BALFLI000000 Balleløsner Profi-Combi, version højre 3,3 m3 1050 kg Stk. 76.380,00  

BALFLI000005 Balleløsner Profi-Combi, version venstre 3,3 m3 1050 kg Stk. 88.695,00  
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Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Dækstørrelse Vægt ca. ME *DKK netto

BALFLI000801 Chassis 160 kg 18,5 x 8,5 - 8 160 kg Stk. 13.965,00  

BALFLI000805 Trækstang - Stk.  8.250,00   
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Egenskaber: 

 » Separat påskruede og udskiftelige klinger giver en fint og 

præcist ballesnit

 » Rundballen optages med løftearmen

 » Hydraulisk tilpasning af løftearmen - bedre optagelse af 

forskellige balleformer 

 » Egnet til græsensilage (snittet), hø og halmballer

 » Ensartet fordeling af foderet

 » Løst foder kan også tilføres doseret

67*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Frontlæsserforlængelse 3 meter
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Ensilageklo

Tekniske detaljer:

 » 12 frontlæssertænder, hver 1000 mm lange  

(M22 x 1,5 mm)

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Ophæng »på redskab« Længde på arm Vægt ca. ME *DKK netto

FLVFLM000000 Frontlæsserforlængelse Euronorm, kat. II 3000 mm 260 kg Stk. 18.068,00  

Tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

FLVFLM000200 Merpris kat. III »på redskab« Stk. 1.643,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Betegnelse Ophæng »på redskab« Længde på arm Vægt ca. ME *DKK netto

FLVRTL000000 Frontlæsserforlængelse Teleskoplæsser, hjullæsser, kat. II 3000 mm 310 kg Stk. 21.068,00  

Varenummer Betegnelse Bredde Længde på arm Vægt ca. ME *DKK netto

SIKFLM000000 Euronorm 2250 mm 3000 mm 370 kg Stk. 12.323,00  

SIKRTL000001 Hjul- eller teleskoplæsser 2250 mm 3000 mm 420 kg Stk. 16.073,00  

Egenskaber: 

 » En sikker løsning ved høj udtagning af ensilage

 » Robust og simpel konstruktion

 » Ingen hydrauliske tilslutninger

 » Ekstraudstyr: Montering af fræsevalse i stedet for 

klo muligt

Egenskaber: 

 » Standard med euronorm-ophæng på trækkeren

 » Ophæng til kat II på redskabet

 » I forbindelse med et skrabeblad egnet til 

opskubning af forskelligt massegods, f.eks. 

majskorn, korn osv.

Til montering på euronormophæng, på hjul- eller teleskoplæsser

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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JORDBEHANDLING OG GRÆSJORD

Jordbehandling med afgørende fordele

Kædetallerkenharve



Kædetallerkenharve »KSE680«

Et meget alsidigt redskab.  

Denne usædvanlige type jordbehandling har afgørende fordele!

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

KSEFLM000005 Kædetallerkenharve Stk. 299.760,00  

Til montering på trepunkt

Egenskaber: 

 » Lav slitage

 » Ekstrem høj arealydelse op til 12 ha/time 

 » Påkrævet arbejdshastighed ca. 10 - 18 km/t

 » Anvendelsesområder: Bearbejdning af majsstængler, 

bekæmpelse af majshalvmøl, stubbehandling, 

gyllenedfældning, klargøring af såbed, nedfældning af 

mellemafgrøder/biomasse, ukrudtsbekæmpelse

 » Majsstænglerne rykkes perfekt op og trykkes flade

 » Udsåning af mellemafgrøde foretages nemt med 

centrifugalspreder før arbejdsgangen

 » Lavt brændstofforbrug

 » Rammen kan indstilles hydraulisk i højden 

 » Hydraulisk kædestramning - kan dermed indstilles til 

forskellige jordbundsforhold

SliSlidfadfastestestete sttålsålsssskivkivk er er mmedmmedm 13131 0 m0 mmm am fststand TilTilTTTTilkobkokobkobkoo linliniinling vg vgg vg vg viaiaia iaia trætrætrætrætrætrætr kstkstkstkststksttangangangangangangangan DetDetDettDetDetDetDetDet mamamamamammamaaam ssissississssive veveve veveveve sstøøttetteteeeehjuhjuhjuhjuhjujhjulll kl an jusstertereses

Tekniske detaljer:

 » Hydraulisk ind-/udklapning

 » Tilkobling via trækstæng KAT II/ III

 » Arbejdsbredde: ca. 7 meter

 » Vægt ca. 4600 kg

 » Samlet længde 9600 mm

 » 3x dobbeltvirkende tilslutning påkrævet eller med styreblok 

inklusive betjeningspult - så 1x dobbeltvirkende tilslutning 

påkrævet

 » Slidfaste skiver - afstand 130 mm

 » Skivediameter 350 mm

 » Skiverne kan udskiftes enkeltvis

 » Inklusive bremseaksel og trykluftsystem

 » Standardenheden har 110 kg/m

 » Vægt på en enkelt ballastskive: 2,7 kg

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

KSEFLM000020 Styreblok inkl. betjeningspult til 1x dv Stk. 12.323,00  

KSEFLM000012 Merpris for et ekstra sæt ballastskiver Sæt 8.213,00  

Generelt tilbehør mod merpris

06

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Kraftige kæder til effektiv anvendelse overalt

Uanset om det drejer sig om bearbejdning af stængelrester, 

ukrudtsbekæmpelse, klargøring af såbed, nedfældning af 

mellemafgrøder/biomasse eller bekæmpelse af majshalvmøl  

- så opnår man fremragende resultater med kædetallerkenharven 

inden for alle områder af jordbehandling.

Konstruktionen er baseret på en krydsformet ramme , hvor 

der på de fire åbne sider er placeret hærdede, skarpkantede 

stålskivekæder. Udskiftelige skiver danner en fleksibel enhed, 

og med ekstra segmenter kan vægten ændres fra 90 - 120 

kg pr. meter. De kraftige kæder sørger med egenvægten og 

bevægeligheden for en optimal tilpasning til jordstrukturen og 

findeler selv de mest hårdføre afgrøderester betydeligt mere 

aggressivt end klassiske tallerkenharver.  

 

Her giver de betydeligt reducerede driftsomkostninger opnået 

gennem simpel bugsering af den brede kædetallerkenramme,  

og besparelserne på herbicider som en følge heraf, særlige fordele 

i kampen mod ukrudt og resistens. 

Det afgørende plus ved kædetallerkenharven ligger i behandlingen 

af planterester, hvor de farlige skadedyr overvintrer mellem rødder 

og iblandet halm. Modsat slagleklippere eller mulchere, som er 

dyrere i drift, og som ikke får fat i alle planterester i ujævn jord, 

har kædetallerkenharven lave driftsomkostninger og imponerende 

resultater ved flåning af majsstængler.

sort - skæreskive

grøn - standard kædeled 

gul - ballastskive 

rød - yderligere ballastskive, ekstra ab fabrik
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71*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video 



Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

PWXFLA526000 2600 mm arbejdsbredde, vægt uden harve 1000 kg Stk. 39.008,00  

Tilbehør mod merpris:

WALPRO526801 Frontmonteret harve 2600 mm 165 kg Stk. 10.268,00  

WALPRO526802 Knivharve 2600 mm 200 kg Stk. 16.838,00  

WALPRO626001 Strigle 2600 mm 160 kg Stk. 9.443,00  

PWXFLA530000 3000 mm arbejdsbredde, vægt uden harve 1100 kg Stk. 43.935,00  

Tilbehør mod merpris:

WALPRO530801 Frontmonteret harve 3000 mm 195 kg Stk. 11.003,00  

WALPRO530803 Knivharve 3000 mm 230 kg Stk. 17.738,00  

WALPRO630001 Strigle 3000 mm 180 kg Stk. 10.268,00  

Egenskaber: 

 » Til front- og hækmontering

 » Hurtig montering med 

trepunktsophæng med lynkobling

 » Omhyggelig findeling med de spidse 

tænder

 » Perfekt tilpasset jorden

 » Selvrensende med ringe, der kører 

imod hinanden

 » Styrekonsol letter arbejdet i sving

 » Rotorharven kan køre med en ringere 

arbejdsdybde – mindre effektkrav

 » Tilstrækkelig egenvægt, tromlen køres 

i flydestilling (tryk på tromlen ikke 

nødvendigt)

 » To rækker, skivediameter:  

570 mm

Profi-tromle

En økonomisk fordel i enhver henseende -  

optimal kørekomfort og ringe slitage på traktoren og på redskaberne!

SStrStrStrStrtrStrStrStrS igligligliglglglglglggligliglgiglleeeeeeeeeeeeeKnKnKKniKniKniKnKKKniKninnKnniiK ivhavhavhavhavhavhavhavhvhavvhavhavhvvvvhv rververveveverveervveer ervevervrvFroFroFroFroFroorontmntmntmntmntmtmtmmntmm ntontontontonontoontn ereereereereereree t ht ht ht htt harvarvvarvarvarvarvrvrvrveeeeeeeee

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

PSSFLI200500 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte ved hækmontering Sæt  3.375,00   

PSSFLI200502 Advarselstavler til påsætning med håndgreb og lygte til frontmontering Sæt  3.375,00   

Generelt tilbehør mod merpris:

Til montering på trepunkt
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
72

Jordbehandling og græsjord
Se video 



Strigle »STR610«

Egenskaber: 

 » Arbejdshastighed: 8 - 18 km/t

 » Hver enkelt tand er lejret bevægeligt i rammen og 

forbelastet med en speciel duplex-fjeder

 » Med den specielle duplex-fjeder holdes 

forbelastningstrykket ens i hele fjedervandringen på hver 

enkelt tand - uafhængigt af tandens position

 » Alle tænder kan justeres centralt med et vippegreb, 

hvilket sparer rigtig meget tid

Tekniske detaljer:

 » Arbejdsbredde ca.: 6,10 m

 » Transportbredde ca.: 2,50 m

 » Ophæng: Kat. II

 » Inkl. hydr. ind-/udklapning

 » Med 8 stabile hjul (med kuglelejer)

 » 6 tandrækker

 » Tand-materialetykkelse ca.: 8 mm

 » Rilleafstand ca.: 30 mm

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Varenummer Betegnelse Bredde Vægt ME *DKK netto

SGLFLM000000 Strigle 6300 mm 1350 kg Stk. 94.448,00  

Til montering på trepunkt
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73*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

Se video 



Hydraulisk monteringsdel »Multi«

Til kombineret jordbehandling og såning

Rammen er fremstillet af stål i høj kvalitet og således meget 

vridningsstabil. Ved kørsel på en skråning eller i meget tung jord holdes 

såmaskinekombinationen altid perfekt i sporet.

 » De vandrette og lodrette trapez-dele (angivet med A og B på billedet) kan 

indstilles separat ved det øverste og nederste drejepunkt. Drejepunkterne 

er dobbelt lejret i selvsmørende bøsninger. 

 » Trækstængerne går automatisk i indgreb, hvilket gør det nemmere at 

tilkoble redskaber. 

 » Med den særlige symmetri og den enkeltvirkende kraftige 

hydraulikcylinder kan man uden problemer hæve såmaskiner og dreje 

dem imod traktorens bagaksel. Tyngdepunktet på den monterede 

kombination forskydes fremad. Traktorens foraksel forbliver belastet, og 

man kan stadig styre traktoren.

 » Den hydrauliske monteringsdel leveres med hydraulikkoblinger og to meter 

lange hydraulikslanger.

 » Der medfølger også en kort topstang.

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

HATFLM000000 Hydraulisk monteringsdel Multi – universalsæt til eftermontering 165 kg Stk. 8.873,00  

Tilbehør mod merpris

HATFLM000800 Fastgørelsesdel, specielt tilpasset til KUHN Sæt  750,00   

B

A

Egenskaber: 

 » Stabil ved hældning - vridningsstabil

 » Optimalt tyngdepunkt ved kørsel på vej

 » Kan justeres separat

Til montering på trepunkt

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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SKOVLE OG REDSKABER  
TIL UDTAGNING FRA SILO

Et effektivt redskab

Volumenskovl »Standard« 



Tekniske detaljer:

 » Med fleksibel vippeplade, 1140 mm dyb, 

500/430 mm høj

 » Holder til ophæng til gaffeltruck,  

indvendig bredde 148 mm, holder samtidig 

tippemekanismen, derved særlig robust

 » 2-cylinder-system

 » Maks. løfteevne: 2,5 t

Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant«

VVisVisViV ninninninni g ag ag ag ag f ff ff forsorsrsororsr kelkellelligligiligligligl e e te tte tippippipppppi ehøehøhehøeehøjjdejdeder mr mr mr mmed ed ded ed samsamsamamsamammsa me me memmmm frofrofrfrfrontlntlntlæssæssææssererer

Egenskaber: 

 » 3-gange ophæng til gaffeltruck-, 

trepunkts- og euronorm-ophæng

 » Meget velegnet som høj 

tippeskovl, tipvinkel ca. 111°

 » Forzinket holdebuk, beholder 

lakeret

 » Der kan læsses højere end med en 

almindelig tippeskovl

 » Dobbelt lejret for neden

 » Fleksibel vippeplade:  

kan flyttes og anvendes som 

forlængelse af læssefladen eller 

som forhøjelse af bagvæggen

 » Skrabekant af HB 500, skrues på, 

affaset, fremstillet i et stykke  

– monteret med specielle 

sekskantbolte, derved plan med 

skrabekanten

FororForForlænlænlænlængelgelgelgelsesese se afafaf af læslæslæslæssseflseflsefladeade

MedM syynnsudsnit for at oppnå makaksims al volumen
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

HSHFLM182000 Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant« 1800 mm 0,90 m³ 450 kg Stk. 23.408,00  

HSHFLM202000 Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant« 2000 mm 1,00 m³ 470 kg Stk. 24.225,00  

HSHFLM222000 Hækmonteret høj tippeskovl »Gigant« 2200 mm 1,10 m³ 485 kg Stk. 25.868,00  

Varenummer Betegnelse Bredde ME *DKK netto

HSHFLM180804 Opbygget til massegods (710 mm) med synsudsnit 1800 mm Stk. 7.395,00  

HSHFLM200804 Opbygget til massegods (710 mm) med synsudsnit 2000 mm Stk. 8.213,00  

HSHFLM220804 Opbygget til massegods (710 mm) med synsudsnit 2200 mm Stk. 9.038,00  

HSHFLM900052 Værktøjsholder - påskruede kanter til kost, skovl osv. Stk. 238,00

HSHFLM900070 LED-konturlygter - sæt Sæt 416,50

HSHFLM900075 Sidesliddel af HB 500 mod merpris Sæt 4.928,00  

HSHFLM900057 Afstivere (sæt med 4 Stk.) til trætransport, kan sættes i Sæt 166,60

HSHFLM900080 Speciallakering Stk. 476,30

Generelt tilbehør mod merpris

Egenskaber: 

 » Til front- og hækmontering

 » Kombiophæng til fleksibelt arbejde:  

Euronorm-, gaffeltruck- og trepunktsophæng kat. II

 » Med den meget flade konstruktion bliver det særlig 

nemt at fylde skovlen med massegods såsom sne, 

træflis, ensilage eller andet

 » Vippesiden kan indstilles med bolte

 » Alle sider kan åbnes opad og nedad

 » Særlig robust konstruktion

Tekniske detaljer:

 » Dybde: 1250 mm / højde: 600 mm

 » Indvendige mål på løftelasker: 150 mm x 70 mm

 » Inkl. hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Tresidet tippeskovl

Konstruktionen er lavet, så der kan tømmes ud til 

tre sider og giver, med drejepunktet forskudt langt 

fremad, mulighed for at tømme massegodset ud 

højere oppe.

Varenummer Betegnelse Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

HSHFLM200003V Tresidet tippeskovl 2000 mm 1,60 m³ 470 kg Stk. 36.135,00  

HSHFLM220003V Tresidet tippeskovl 2200 mm 1,80 m³ 525 kg Stk. 39.420,00  

HækHækHækHækækHækH -ti-ti-ti-tt-titit pvipvipvippp ivinkenkenkeken ll ooo ol ooool oop tp tp tt ttilillilil il 55°555°55555°°55°55°55°5
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Til montering på euronorm- og trepunktsophæng samt på ophæng til gaffeltruck

Til montering på euronorm, gaffeltruck og trepunkt

Drejepunktet er meget langt fremme (vippevinkel i siden op til 50°, hæk-vippevinkel 55°) 

og derved kan man tømme massegodset ud til tre sider højere oppe

77*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Med den effektive omstyring af cylinderen får den lodret 

monterede hydraulikcylinder en trykkraft på ca. 3,5 t  

og en trækkraft på 1,8 t.

 » Gaffellaske mål: 155 mm x 70 mm

 » Inkl. hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning påkrævet

Hækmonteret høj tippeskovl med vippeplade og central låseindretning

1010 mm dyb, 585 mm høj

Til montering på euronorm- og trepunktsophæng samt på ophæng til gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Volumen ca. Vippevinkel Vægt ca. ME *DKK netto

HSHFLM150000V Hækmonteret høj tippeskovl 1500 mm 0,95 m³ 71 ° 325 kg Stk. 13.553,00  

HSHFLM180000V Hækmonteret høj tippeskovl 1800 mm 1,15 m³ 71 ° 340 kg Stk. 14.370,00  

HSHFLM200000V Hækmonteret høj tippeskovl 2000 mm 1,25 m³ 71 ° 355 kg Stk. 15.195,00  

HSHFLM220000V Hækmonteret høj tippeskovl 2200 mm 1,40 m³ 71 ° 370 kg Stk. 16.013,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde Vægt ca. ME *DKK netto

HSHFLM150802V Opbygning, monteret 1500 mm 500 mm 80 kg Stk. 6.735,00  

HSHFLM180802V Opbygning, monteret 1800 mm 500 mm 90 kg Stk. 7.230,00  

HSHFLM200802V Opbygning, monteret 2000 mm 500 mm 100 kg Stk. 7.635,00  

HSHFLM220802V Opbygning, monteret 2200 mm 500 mm 110 kg Stk. 8.048,00  

Vist med vippeplade vippet op Mulige ophæng: Euronorm-

og trepunktsophæng samt 

ophæng til gaffeltruck

Vippepladen, der kan klappes

ud, forøger skovlens volumen

Version med overbygning k l l 1°Vippevinkel op til ca. 71°!

Egenskaber: 

 » Kombiophæng til fleksibelt arbejde:  

Euronorm-, gaffeltruck- og trepunktsophæng kat. II

 » Med den meget flade konstruktion bliver det særlig nemt at fylde 

skovlen med massegods såsom grus, sand, ensilage eller foder 

(også velegnet til snerydning)

 » Enorm kapacitet

 » Særlig robust konstruktion

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber: 

 » Lakeret vippeplade

Hækmonteret høj tippeskovl  

med vippeplade

1100 mm dyb, 470/580 mm høj

Tekniske detaljer:

 » Med den effektive omstyring af cylinderen får den lodret 

monterede hydraulikcylinder en trykkraft på ca. 3,5 ton 

og en trækkraft på 1,8 ton.

 » Gaffellaske mål: 155 mm x 70 mm

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Volumen ca. Vægt ca. Vippevinkel ME *DKK netto

HSHFLM150005V Hækmonteret skovl, inkl. vippeplade 1500 mm 0,95 m³ 320 kg 71 ° Stk. 13.140,00  

HSHFLM180005V Hækmonteret skovl, inkl. vippeplade 1800 mm 1,15 m³ 340 kg 71 ° Stk. 13.965,00  

HSHFLM200005V Hækmonteret skovl, inkl. vippeplade 2000 mm 1,25 m³ 360 kg 71 ° Stk. 14.783,00  

HSHFLM220005V Hækmonteret skovl, inkl. vippeplade 2200 mm 1,40 m³ 380 kg 71 ° Stk. 16.013,00  

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

Sådan ændrer du din hækmonterede skovl til en stor-volumen skovl - kun egnet til denne version med vippeplade

HSHFLM900055 Trekantspidser (sæt til eftermontering) monteret Sæt 1.643,00  

Generelt tilbehør mod merpris

Egenskaber: 

 » Kombiophæng:  

Euronorm-, gaffeltruck- og trepunktsophæng kat. II

 » Med den meget flade konstruktion bliver det særlig nemt at 

fylde skovlen med massegods såsom grus, sand, ensilage 

eller foder (også velegnet til snerydning)

 » Drejepunktet er meget langt fremme, og 

derved kan man tømme massegodset ud højere oppe

 » Vippeplade, også ideel til snerydning eller til transport af træ

 » 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning påkrævet

Hækmonteret skovl »Small« 

med vippeplade

835 mm dyb, 510/570 mm høj

Tekniske detaljer:

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Volumen ca. Vippevinkel Vægt ca. ME *DKK netto

HSHFLM121000V Hydraulisk hækmonteret skovl »Small« 1200 mm 0,60 m³ 89 ° 225 kg Stk. 9.690,00  

HSHFLM151000V Hydraulisk hækmonteret skovl »Small« 1500 mm 0,70 m³ 89 ° 245 kg Stk. 10.598,00  

HSHFLM181000V Hydraulisk hækmonteret skovl »Small« 1800 mm 0,80 m³ 89 ° 265 kg Stk. 11.828,00  

HSHFLM201000V Hydraulisk hækmonteret skovl »Small« 2000 mm 0,90 m³ 89 ° 285 kg Stk. 12.240,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Højde Vægt ca. ME *DKK netto

HSHFLM121002 Opbygning, monteret / lakeret 1200 mm 250 mm 34 kg Stk. 2.790,00  

HSHFLM151002 Opbygning, monteret / lakeret 1500 mm 250 mm 38 kg Stk. 416,50

HSHFLM181002 Opbygning, monteret / lakeret 1800 mm 250 mm 42 kg Stk. 3.368,00  

HSHFLM201002 Opbygning, monteret / lakeret 2000 mm 250 mm 45 kg Stk. 3.533,00  

Vist med overbygning (medfølger ikke, fås mod merpris)

Til montering på euronorm-, gaffeltruck- og trepunktsophæng kat. II

79*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Tekniske detaljer:

 » Maks. belastning: 800 kg

 » Udvendig dybde: 1090 mm

 » Højde 

bag: 640 mm 

for: 460 mm

Hækmonteret skovl »mekanisk«

Til montering på trepunkt
Varenummer Arbejdsbredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

HSMFLM120000V 1200 mm 0,70 m³ 170 kg Stk. 6.375,00

HSMFLM150000V 1500 mm 0,80 m³ 190 kg Stk. 7.125,00

HSMFLM180000V 1800 mm 1,00 m³ 210 kg Stk. 7.875,00

HSMFLM200000V 2000 mm 1,10 m³ 220 kg Stk. 8.250,00

HSMFLM220000V 2200 mm 1,20 m³ 230 kg Stk. 8.625,00

Egenskaber: 

 » Meget robust version

 » Ekstra forstærkningsrør på forsiden giver høj stabilitet

 » Pal-mekanikken frigøres med en wire

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Til montering på minilæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m³ 130 kg Stk. 5.250,00

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m³ 145 kg Stk. 6.000,00

SGSHFL000009V 1050 mm 0,50 m³ 160 kg Stk. 6.225,00

SGSHFL000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Stk. 6.450,00

SGSHFL000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg Stk. 7.425,00

SGSHFL000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg Stk. 8.025,00

SGSHFL000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg Stk. 8.475,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGSRTL000002V 1800 mm 0,75 m³ 250 kg Stk. 9.525,00

SGSRTL000003V 2000 mm 0,80 m³ 270 kg Stk. 9.975,00

SGSRTL000004V 2200 mm 0,85 m³ 290 kg Stk. 10.500,00

SGSRTL000005V 2400 mm 0,95 m³ 310 kg Stk. 11.250,00

SGSRTL000006V 2600 mm 1,05 m³ 330 kg Stk. 11.550,00

SGSRTL000007V 2800 mm 1,15 m³ 350 kg Stk. 12.300,00

Skovl til tungt gods »standard«

860 mm dyb, 740 mm høj

Egenskaber: 

 » Forstærket bund

 » Bedste forarbejdning i et stykke

 » Meget stabil med høj vridningsstabilitet med gennemgående 

forstærkningsprofil ved overkanten

 » Konisk konstruktion sikrer bedre aflæsning af massegodset

Tekniske detaljer:

 » Løfteevne: maks. 3 ton

 » Skrabekant af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 150 x 16 mm)

Til montering på euronorm – forzinket
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGSFLM000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Stk. 5.325,00

SGSFLM000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg Stk. 6.300,00

SGSFLM000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg Stk. 6.900,00

SGSFLM000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg Stk. 7.350,00

SGSFLM000004V 2200 mm 0,85 m³ 260 kg Stk. 7.875,00

SGSFLM000005V 2400 mm 0,95 m³ 280 kg Stk. 8.625,00

SGSFLM000006V 2600 mm 1,05 m³ 290 kg Stk. 8.925,00

SGSFLM000007V 2800 mm 1,15 m³ 310 kg Stk. 9.675,00

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160

81*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Volumenskovl »standard«

920 mm dyb, 820 mm høj 

Volumenskovl »Tung last«

920 mm dyb, 835 mm høj

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 150 x 16 mm)

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 200 x 20 mm)

Til montering på euronorm
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

VSSFLM000018 1800 mm 0,90 m³ 250 kg Stk. 7.875,00

VSSFLM000020 2000 mm 1,00 m³ 270 kg Stk. 8.175,00

VSSFLM000022 2200 mm 1,10 m³ 290 kg Stk. 8.925,00

VSSFLM000024 2400 mm 1,20 m³ 310 kg Stk. 9.675,00

VSSFLM000026 2600 mm 1,30 m³ 330 kg Stk. 10.125,00

Til montering på euronorm
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

VSSFLM000019 1900 mm 0,90 m³ 300 kg Stk. 11.250,00

VSSFLM000021 2100 mm 1,00 m³ 320 kg Stk. 12.000,00

VSSFLM000023 2300 mm 1,10 m³ 340 kg Stk. 12.750,00

VSSFLM000025 2500 mm 1,20 m³ 360 kg Stk. 13.500,00

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

VSSRTL000019 1900 mm 0,90 m³ 350 kg Stk. 14.250,00

VSSRTL000021 2100 mm 1,00 m³ 370 kg Stk. 15.000,00

VSSRTL000023 2300 mm 1,10 m³ 390 kg Stk. 15.750,00

VSSRTL000025 2500 mm 1,20 m³ 440 kg Stk. 16.500,00

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

VSSRTL000018 1800 mm 0,90 m³ 300 kg Stk. 10.875,00

VSSRTL000020 2000 mm 1,00 m³ 320 kg Stk. 11.175,00

VSSRTL000022 2200 mm 1,10 m³ 340 kg Stk. 11.925,00

VSSRTL000024 2400 mm 1,20 m³ 360 kg Stk. 12.675,00

VSSRTL000026 2600 mm 1,30 m³ 380 kg Stk. 13.125,00

å

å

Egenskaber: 

 » Lakeret

 » Bedste forarbejdning i et stykke, formet med 

forstærkningsprofil

 » Forstærket bund

Egenskaber: 

 » Lakeret

 » Bedste forarbejdning i et stykke -  

formet med forstærkningsprofil

 » Forstærket bund

 » Inkl. 2 midtervanger

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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Varenummer Bredde Højde Fastgørelsesmåde Vægt ca. ME *DKK netto

SGSFLM000804 1500 mm 510 mm Til påskruning 32 kg Stk. 1.725,00  

SGSFLM000807 1800 mm 510 mm Til påskruning 37 kg Stk. 1.973,00  

SGSFLM000805 2000 mm 510 mm Til påskruning 39 kg Stk. 2.138,00  

SGSFLM000806 2200 mm 510 mm Til påskruning 42 kg Stk. 2.385,00  

SGSFLM000808 2400 mm 510 mm Til påskruning 45 kg Stk. 2.468,00  

SGSFLM000809 2600 mm 510 mm Til påskruning 48 kg Stk. 2.790,00  

SGSFLM000810 2800 mm 510 mm Til påskruning 51 kg Stk. 2.955,00  

600303 Monteringsomkostninger (fabriksmontering) 95,20

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

GRSFLM000003V 1600 mm 1,40 m³ 340 kg Stk. 11.925,00

GRSFLM000005V 1800 mm 1,60 m³ 360 kg Stk. 12.675,00

GRSFLM000007V 2000 mm 1,70 m³ 380 kg Stk. 13.425,00

GRSFLM000010V 2200 mm 1,90 m³ 400 kg Stk. 14.175,00

GRSFLM000012V 2400 mm 2,10 m³ 420 kg Stk. 14.925,00

GRSFLM000014V 2600 mm 2,30 m³ 440 kg Stk. 16.125,00

GRSFLM000016V 2800 mm 2,40 m³ 470 kg Stk. 17.250,00

GRSFLM000018V 3000 mm 2,60 m³ 500 kg Stk. 18.750,00

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

GRSRTL000003V 1600 mm 1,40 m³ 370 kg Stk. 14.550,00

GRSRTL000005V 1800 mm 1,60 m³ 390 kg Stk. 15.300,00

GRSRTL000007V 2000 mm 1,70 m³ 410 kg Stk. 16.050,00

GRSRTL000010V 2200 mm 1,90 m³ 430 kg Stk. 16.800,00

GRSRTL000012V 2400 mm 2,10 m³ 450 kg Stk. 17.550,00

GRSRTL000014V 2600 mm 2,30 m³ 480 kg Stk. 18.750,00

GRSRTL000016V 2800 mm 2,40 m³ 510 kg Stk. 19.875,00

GRSRTL000018V 3000 mm 2,60 m³ 540 kg Stk. 21.000,00

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber: 

 » Nem at montere, leveres med holder

 » Perfekt til transport af ensilage, træflis osv.

 » Der kan medbringes større lastmængde, massegods 

falder ikke af

 » Trinløs hældningsjustering via tandskive

Egenskaber: 

 » Til let massegods

 » Bedste forarbejdning i et stykke, formet 

med forstærkningsprofil

 » Konstruktion med indvendig vange

 » Slidskinner i bunden forhindrer, at 

bundpladen slides igennem

Gitter til påsætning på frontlæsserskovl

Egnet til skovl til tungt gods, volumenskovl og stor-volumen skovl

Stor-volumen skovl »standard«

1205 mm dyb, 1080 mm høj

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160
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Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Højde Dybde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

GRSRTL000020 2400 mm 1080 1260 2 m³ 550 kg Stk. 24.555,00  

GRSRTL000022 2400 mm 1220 1400 2,5 m³ 590 kg Stk. 24.555,00  

GRSRTL000024 2400 mm 1310 1570 3,0 m³ 660 kg Stk. 27.923,00  

GRSRTL000028 2600 mm 1310 1570 3,7 m³ 750 kg Stk. 29.565,00  

GRSRTL000030 2600 mm 1830 1620 4,5 m³ 835 kg Stk. 30.390,00  

Egenskaber: 

 » Lakeret

 » Til let massegods

Skovl til massegods »robust«

Skovlen til massegods er egnet til forskellige materialer og har en stor fyldevolumen.

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Volumenskovl »David« tung last

1445 mm høj, 1429 mm dyb

Tekniske detaljer:

 » Inklusive underskruet kniv af slidstål med høj styrke 

(HB 500, 200 x 25 mm)
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Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

VSSRAD000023 2300 mm 2,9 m³ 1100 kg Stk. 41.063,00  

VSSRAD000025 2500 mm 3,1 m³ 1200 kg Stk. 44.348,00  

VSSRAD000028 2800 mm 3,5 m³ 1260 kg Stk. 47.633,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse

Polyliste og underskruet kniv på side 159, 160

Egenskaber: 

 » Lakeret

 » Stabil underdel med forstærkende stræbere

 » Egnet til alle typer massegods

Tekniske detaljer:

 » Standard med FEM 

2-ophæng

 » Til gaffeltruck op til 

6 ton

 » Skrabekant af slidstål 

med høj styrke  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Ekstraudstyr: Fås med 

FEM 3-ophæng

 » 1 dobbeltvirkende 

tilslutning påkrævet

 » 2 dobbeltvirkende 

cylindre standard

Egenskaber: 

 » Stabil konstruktion

 » Til fastgørelse på 

eksisterende bæreplade

 » Forstærket skovlbund

 » Høj indtrækningskraft 

med to kraftige cylindre

 » Hensigtsmæssigt tynge- 

og drejepunkt, meget 

tæt på truckens mast 

Tippeskovl til gaffel-bæreramme

Til montering på ophæng til gaffeltruck
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

GSPFLM000100V 1500 mm 1,5 m³ 470 kg Stk. 18.893,00  

GSPFLM000102V 1800 mm 1,8 m³ 510 kg Stk. 21.353,00  

GSPFLM000104V 2000 mm 2,0 m³ 540 kg Stk. 22.995,00  

GSPFLM000106V 2500 mm 2,5 m³ 605 kg Stk. 24.638,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

GSPFLM000500 FEM 3 ophæng Sæt 825,00  

Stor tipvinkel giver perfekt fyldning og tømning.

85*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Egenskaber: 

 » Kombiophæng til fleksibelt arbejde:  

Euronorm-, gaffeltruck- og trepunktsophæng

Egenskaber: 

 » Kombiophæng til fleksibelt arbejde:  

Euronorm-, gaffeltruck- og trepunktsophæng

 » Trepunktsbøsninger lejret uden smøring

Høj tippeskovl

Med ca. 1 meter ekstra højde kan man uden problemer 

læsse anhængere med en læssehøjde på 4 meter.

Tekniske detaljer:

 » Gaffellaske mål: 148 x 48 mm

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Høj tippeskovl »tung last«

Med ca. 1 meter ekstra højde kan man uden problemer 

læsse anhængere med en læssehøjde på 4 meter. 

Tekniske detaljer:

 » Gaffellaske mål: 148 x 48 mm

 » Vippevinkel: 90°

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke  

(HB 500, 200 x 20 mm)

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm -, gaffeltruck- og trepunktsophæng
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

HKEFLM000000V 1800 mm 1,4 m³ 580 kg Stk. 22.995,00  

HKEFLM000005V 2000 mm 1,6 m³ 610 kg Stk. 23.820,00  

HKEFLM000010V 2200 mm 1,7 m³ 640 kg Stk. 24.638,00  

HKEFLM000015V 2400 mm 1,9 m³ 670 kg Stk. 27.105,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

HKEHRT000000V 2400 mm 2,4 m³ 1050 kg Stk. 68.168,00  

HKEHRT000001V 2600 mm 2,6 m³ 1100 kg Stk. 69.810,00  

HKEHRT000002V 2800 mm 2,8 m³ 1150 kg Stk. 73.095,00  

HKEHRT000003V 3000 mm 3,0 m³ 1200 kg Stk. 74.738,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version ME *DKK netto

HKEFLM100000 Merpris for ophæng til hjul- eller teleskoplæsser Stk. 6.570,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Sigte- og brændeskovl

925 mm høj, 1260 mm dyb

Varenummer Bredde Ophæng Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SKSFLM000000 2000 mm Euronorm 1 m3 280 kg Stk. 14.370,00  

Varenummer Bredde Ophæng Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SKSRTL000000 2000 mm Hjul- eller teleskoplæsser 1 m3 320 kg Stk. 18.120,00  

Kartoffelskovl

Bøjede rundrør i et stykke gør det nemt at rengøre 

kartofler, roer, majskolber osv.

1020 mm høj, 1580 mm dyb

Varenummer Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

KASFLM000000 2000 mm 380 kg Stk. 14.370,00  

KASFLM000005 2200 mm 410 kg Stk. 15.195,00  

KASFLM000010 2400 mm 460 kg Stk. 16.013,00  

Til montering på euronorm

Til montering på euronorm

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser

Varenummer Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

KASRTL000000 2000 mm 430 kg Stk. 18.120,00  

KASRTL000005 2200 mm 460 kg Stk. 18.945,00  

KASRTL000010 2400 mm 510 kg Stk. 19.763,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber: 

 » Stort mellemrum mellem stavene: ca. 21 mm

 » Rundrør formet i et stykke (Ø 30 mm) 

 » Rundstål i siden ved opsamlingskanten som 

beskyttelse mod beskadigelse

Egenskaber: 

 » Stort mellemrum mellem stavene:  

ca. 36 mm

 » Skovlen afrundet indvendigt 

 » Volumen: ca. 1 rummeter træ

87*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 150 x 16 mm)

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 150 x 16 mm)



Bigbag fyldeskovl

Varenummer Arbejdsbredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

BFSFLM000000 2000 mm 1,5 m³ 510 kg Stk. 32.033,00  

BFSFLM000005 2400 mm 2,4 m³ 620 kg Stk. 35.318,00  

Varenummer Betegnelse Version ME *DKK netto

BFSFLM900000 Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser Stk. 4.110,00  

Generelt tilbehør mod merpris

Egenskaber: 

 » Egnet til såsæd, korn eller majs, 

kalk, træflis, pellets og gødning

 » Den specielle form gør det nemt at opsamle 

massegodset

Vist med hydraulik spjællddddddd

Til montering på euronorm

Foder, pelletsGødning, granulatSåsæd Salt

Doseringsindretning til bigbags RHINO

Nem dosering af engangs-bigbags

Varenummer Betegnelse Version ME *DKK netto

SBWXXX600266 Doseringsindretning RHINO fuldforzinket Stk. 818,00

SBWXXX600252 Bigbag 1000 kg / 90 x 90 x 120 mm Stk. 119,00

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Standard med hydraulik spjæld

 » Med dobbeltvirkende hydraulikcylinder

 » Nem regulering og betjening af åbningsbredden med 

dobbeltvirkende cylinder

Tekniske detaljer:

 »  Forstærket kilespids

 » Nemmere indtrængen i bigbag-vævet

 » Garanteret tæthed 

 » Diameter Ø 150 mm



Afskubbeskovl »Universal«

Fliegl afskubbeskovlen er velegnet til doseret afskubning af alle materialer.

Tekniske detaljer:

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Med en dobbeltvirkende teleskopcylinder

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

ASSFLM150000 1500 mm 1,6 m³ 610 kg Stk. 33.675,00  

ASSFLM200000 2000 mm 2,3 m³ 670 kg Stk. 35.318,00  

ASSFLM240000 2400 mm 2,9 m³ 700 kg Stk. 36.960,00  

ASSFLM280000 2800 mm 3,3 m³ 730 kg Stk. 41.063,00  

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

ASSRTL150000 1500 mm 1,6 m³ 660 kg Stk. 37.425,00  

ASSRTL200000 2000 mm 2,3 m³ 720 kg Stk. 39.068,00  

ASSRTL240000 2400 mm 2,9 m³ 750 kg Stk. 40.710,00  

ASSRTL280000 2800 mm 3,3 m³ 780 kg Stk. 44.813,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber: 

 » Læssehøjden er højere sammenlignet med gængse skovle, 

fordi læsseskovlen ikke længere sænkes ned i anhængeren

 » Doseret afskubning af forskellige materialer

 » Slut med vedhæftende materiale eller materiale, der falder ud

 » Tætningslister af polyurethan i skubbevæggen

Gaffel til staldgødning
Tekniske detaljer:

 » Smedede frontlæssertænder i høj kvalitet, 810 mm lange

Til montering på euronorm

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

SDGFLM000000V 1250 mm 7 140 kg Stk. 5.093,00  

SDGFLM000001V 1450 mm 8 150 kg Stk. 5.670,00  

SDGFLM000002V 1650 mm 9 160 kg Stk. 6.570,00  

SDGFLM000003V 1850 mm 10 180 kg Stk. 7.395,00  

SDGFLM000004V 2050 mm 11 200 kg Stk. 7.800,00  

SDGFLM000005V 2250 mm 12 220 kg Stk. 8.048,00  

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

SDGHRT000000V 1250 mm 7 140 kg Stk. 8.843,00  

SDGHRT000001V 1450 mm 8 150 kg Stk. 9.420,00  

SDGHRT000002V 1650 mm 9 160 kg Stk. 10.320,00  

SDGHRT000003V 1850 mm 10 180 kg Stk. 11.145,00  

SDGHRT000004V 2050 mm 11 200 kg Stk. 11.550,00  

SDGHRT000005V 2250 mm 12 220 kg Stk. 11.798,00  

Egenskaber: 

 » Forstærket med påsvejsede koniske bøsninger

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

SDGFLM000800 Merpris pr. tand ved 1000 mm længde Stk. 113,00  

SDGFLM000801 Merpris pr. tand ved 1100 mm længde Stk. 165,00  

Generelt tilbehør mod merpris

89*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ensilagegribeskovl »Standard«

Den omkostningsbesparende løsning, når der flyttes ensilage! Ensilagegribeskovlen fra Fliegl kan monteres på 

frontlæssere (euronorm) samt på hjullæssere (typebestemt ophæng). Den egner sig til alle ensilagetyper (majs, græs) 

samt til staldgødning og andet massegods. Man kan også uden problemer bruge den til fyldning af en foderblandevogn. 

De kraftige dobbeltvirkende hydraulikcylindre og de spidsede tænder gør det nemt at udtage ensilage.

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGZFLM160000V 1600 mm 0,90 m³ 560 kg Stk. 22.500,00

SGZFLM180000V 1800 mm 1,01 m³ 590 kg Stk. 23.250,00

SGZFLM200000V 2000 mm 1,13 m³ 620 kg Stk. 24.000,00

SGZFLM220000V 2200 mm 1,24 m³ 650 kg Stk. 25.500,00

SGZFLM240000V 2400 mm 1,35 m³ 670 kg Stk. 26.250,00

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGZHRT160000V 1600 mm 0,90 m³ 610 kg Stk. 26.250,00

SGZHRT180000V 1800 mm 1,01 m³ 640 kg Stk. 27.000,00

SGZHRT200000V 2000 mm 1,13 m³ 670 kg Stk. 27.750,00

SGZHRT220000V 2200 mm 1,24 m³ 700 kg Stk. 29.250,00

SGZHRT240000V 2400 mm 1,35 m³ 720 kg Stk. 30.000,00

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber: 

 » Solid griber-styring

 » Ekstra knudeplader til forstærkning  

af gribeenheden

 » Siderne kan fjernes

Tekniske detaljer: 

 » Maksimal åbningsbredde: 1420 mm

 » Skrabekant og gribearm af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Ensilagegribeskovl »tung last XL«

1480 mm dyb, 1335 mm høj

Ensilagegribeskovlen fra Fliegl kan monteres på 

teleskop- eller hjullæssere uden problemer. Den 

egner sig til alle ensilagetyper (majs, græs) samt til 

staldgødning og andet massegods. Den kan også 

anvendes til fyldning af en foderblandevogn.

Tekniske detaljer:

 » Maksimal åbningsbredde: 1960 mm

 » Skrabekant af slidstål med 

høj styrke (HB 500, 200 x 25 mm)

 » Kappeplade lavet i et stykke

Varenummer Bredde Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGZFLM221000 2200 mm 1,8 m³ 960 kg Stk. 45.578,00  

SGZFLM241000 2400 mm 1,9 m³ 1060 kg Stk. 47.633,00  

SGZFLM261000 2600 mm 2,0 m³ 1160 kg Stk. 48.458,00  

SGZFLM281000 2800 mm 2,1 m³ 1260 kg Stk. 50.918,00  

Ensilagegribegaffel »Standard«

Tekniske detaljer:

 » Maksimal åbningsbredde: 1410 mm

 » Frontlæssertænder: 810 mm (M22 x 1,5)

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

Varenummer Bredde Tænder Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGZFLM160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 500 kg Stk. 21.000,00

SGZFLM180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 530 kg Stk. 21.750,00  

SGZFLM200010V 2050 mm 11 1,14 m³ 560 kg Stk. 23.250,00

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Tænder Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

SGZHRT160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 550 kg Stk. 24.750,00

SGZHRT180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 580 kg Stk. 25.500,00  

SGZHRT200010V 2050 mm 11 1,10 m³ 610 kg Stk. 27.750,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser

Egenskaber: 

 » Solid griber-styring

 » De påsvejsede konusbøsninger sørger for, at de 

medfølgende frontlæssertænder sidder godt fast

Egenskaber: 

 » Højere samlet stabilitet med  

rund overgang fra bund til bagplade

 » Lettere at rengøre: frem for alt nemmere at læsse 

klæbrigt materiale af

 » Ekstra slidkanter giver mere beskyttelse mod slitage, 

og bunden kan belastes yderligere

 » Kløer af slidstål med høj styrke (20 mm, HB 500)

91*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gribeskovl til gødning og ensilage

Tekniske detaljer:

 » Maksimal åbningsbredde: 1370 mm

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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Varenummer Bredde Antal cylindre Tænder Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

DSSFLM120000V 1250 mm 2 7 0,82 m³ 300 kg Stk. 16.425,00  

DSSFLM140000V 1450 mm 2 8 0,95 m³ 320 kg Stk. 17.250,00  

DSSFLM160000V 1650 mm 2 9 1,10 m³ 340 kg Stk. 17.655,00  

DSSFLM180000V 1850 mm 2 10 1,20 m³ 360 kg Stk. 18.480,00  

DSSFLM200000V 2050 mm 2 11 1,40 m³ 380 kg Stk. 19.298,00  

DSSFLM240000V 2250 mm 2 12 1,50 m³ 400 kg Stk. 20.940,00  

Til montering på euronorm

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Bredde Antal cylindre Tænder Volumen ca. Vægt ca. ME *DKK netto

DSSHRT120000V 1250 mm 2 7 0,82 m³ 350 kg Stk. 20.175,00  

DSSHRT140000V 1450 mm 2 8 0,95 m³ 370 kg Stk. 21.000,00  

DSSHRT160000V 1650 mm 2 9 1,10 m³ 390 kg Stk. 21.405,00  

DSSHRT180000V 1850 mm 2 10 1,20 m³ 410 kg Stk. 22.230,00  

DSSHRT200000V 2050 mm 2 11 1,40 m³ 430 kg Stk. 23.048,00  

DSSHRT240000V 2250 mm 2 12 1,50 m³ 450 kg Stk. 24.690,00  

Egenskaber: 

 » Gribetang med stor volumen 

 » Stærk gribearm og stor åbningsvinkel på grund af 

placeringen af cylindrene på oversiden

 » Stabil rund skovlbund

 » Sideplader i venstre og højre side kan skrues af

 » Alsidig

 » Stabil og robust

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gribegaffel til gødning og ensilage

Tekniske detaljer:

 » Maksimal åbningsbredde: 1424 mm

 » Med frontlæssertænder (810 mm, M22 x 1,5)

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

DSGFLM120000V 1250 mm 7 270 kg Stk. 16.425,00  

DSGFLM140000V 1450 mm 8 300 kg Stk. 17.250,00  

DSGFLM160000V 1650 mm 9 320 kg Stk. 18.068,00  

DSGFLM180000V 1850 mm 10 340 kg Stk. 18.480,00  

DSGFLM200000V 2050 mm 11 360 kg Stk. 19.298,00  

DSGFLM220000V 2250 mm 12 380 kg Stk. 20.940,00  

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

DSGHRT120000V 1250 mm 7 330 kg Stk. 20.175,00  

DSGHRT140000V 1450 mm 8 350 kg Stk. 21.000,00  

DSGHRT160000V 1650 mm 9 370 kg Stk. 21.443,00  

DSGHRT180000V 1850 mm 10 390 kg Stk. 22.230,00  

DSGHRT200000V 2050 mm 11 410 kg Stk. 23.048,00  

DSGHRT220000V 2250 mm 12 430 kg Stk. 24.690,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Visi t med Weieidemdemdemdememememdemmdeemmmmmmannanananannnnannnnaannannana -op-op-oppop-op-o-opopop-opopop-oo hænhhænhænhænænhænhæænhhæhænhænænh gggggg

Egenskaber: 

 » Alsidig

 » Tandholder i tykt gods med påsvejsede konusbøsninger

 » Stærk gribearm og stor åbningsvinkel  

på grund af placeringen af cylindrene på oversiden

 » Stabil og robust

 » Gribetang med stor volumen

 » Større gribevinkel

93*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gribegaffel til gødning og ensilage 

»Small«

Tekniske detaljer:

 » Med frontlæssertænder (M 22 x 1,5)

 » Maksimal åbningsbredde: 1000 mm

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

DSGFLM100050V 1050 mm 6 200 kg Stk. 10.268,00  

DSGFLM120050V 1250 mm 7 210 kg Stk. 10.680,00  

DSGFLM130050V 1450 mm 8 220 kg Stk. 11.498,00  

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Tænder Vægt ca. ME *DKK netto

DSGFHL100000V 1050 mm 6 220 kg Stk. 11.393,00  

DSGFHL120000V 1250 mm 7 230 kg Stk. 11.430,00  

DSGFHL130000V 1450 mm 8 240 kg Stk. 12.248,00  

Til montering på minilæsser

Gribeskovl til gødning og ensilage 

»Small«

Tekniske detaljer:

 » Maksimal åbningsbredde: 1000 mm

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Bredde Volumen ca. Antal cylindre Vægt ca. ME *DKK netto

DSSFLM100050V 1050 mm 0,41 m³ 2 280 kg Stk. 11.625,00

DSSFLM120050V 1250 mm 0,49 m³ 2 290 kg Stk. 12.375,00

DSSFLM130050V 1450 mm 0,57 m³ 2 300 kg Stk. 13.875,00

Til montering på euronorm

Varenummer Bredde Volumen ca. Antal cylindre Vægt ca. ME *DKK netto

DSSHFL100000V 1050 mm 0,41 m³ 2 330 kg Stk. 12.750,00

DSSHFL120000V 1250 mm 0,49 m³ 2 340 kg Stk. 13.500,00

DSSHFL130000V 1450 mm 0,57 m³ 2 350 kg Stk. 15.000,00

Til montering på minilæsser

Egenskaber: 

 » Stærk gribearm og stor 

åbningsvinkel på grund af placeringen af cylindrene 

på oversiden

 » Stabil rund skovlbund

 » Der kan skrues sideplader på i venstre og højre side

 » Skrabekant af slidstål med høj styrke (HB 500)

Egenskaber: 

 » Stærk gribearm og stor åbningsvinkel på 

grund af placeringen af cylindrene på oversiden

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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REDSKABER MED PALLEGAFLER OG 
DREJEREDSKABER

Fleksible og alsidige

Gafler »frit udsyn«



Egenskaber: 

 » Særlig robust konstruktion

 » Med 5 påsvejsede konusbøsninger til problemfri 

transport af rundballer

 » Skråt fræset føringsskinne ifølge ISO 2328, 

derved kan gaflerne justeres særligt hurtigt,  

let og simpelt (går ikke imod!)

 » Ekstra smedede gafler  

(900 mm hhv. 1200 mm) med fjederjustering 

og snaplås  

(sikrer, at gaflerne går korrekt i indgreb)

Tekniske detaljer:

 » Ophæng til gafler FEM 2A  

(ca. 410 mm højt)

 » Ophæng FEM 2A

Kombi-gafler »frit udsyn«

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Vægt ca. Gaffellængde Gaffeltværsnit Løfteevne Bred føringsskinne ME *DKK netto

STGFLM000005V Gafler »frit udsyn« 130 kg 900 mm 80 x 40 mm 2000 kg 1500 mm Stk. 6.735,00  

STGFLM000007V Gafler »frit udsyn« 150 kg 1200 mm 80 x 40 mm 2000 kg 1500 mm Stk. 6.983,00  

STGFLM000012V Gafler »frit udsyn« 170 kg 900 mm 100 x 40 mm 2500 kg 1500 mm Stk. 7.065,00  

STGFLM000014V Gafler »frit udsyn« 190 kg 1200 mm 100 x 40 mm 2500 kg 1500 mm Stk. 7.313,00  
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Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

STGFLM000850 Beskyttelsesbøjle, løs Stk. 1.643,00  1

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber: 

 » Særlig robust konstruktion

 » Ekstra smedede gafler (900 mm hhv. 1200 mm) med fjederjustering og 

snaplås (sikrer, at gaflerne går i indgreb)

Tekniske detaljer:

 » Ophæng til gafler FEM 2A  

(ca. 410 mm højt)

 » Gafler: 80 x 40 mm, ophæng FEM 2A, 2 ton 

Løfteevne pr. par

Gafler »Standard«

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Gaffellængde Vægt ca. Løfteevne Bred føringsskinne ME *DKK netto

STGFLM000004V Gafler »Standard« 900 mm 114 kg 1500 kg 1500 mm Stk. 5.670,00  

STGFLM000009V Gafler »Standard« 1200 mm 145 kg 1500 kg 1500 mm Stk. 6.323,00  

Hydraulisk justerbare gafler

 » Føringsskinne bredde: 1500 mm

 » Justering: 390 mm - 1500 mm

 » Inkl. hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm og trepunkt
Varenummer Betegnelse Gaffellængde Løfteevne Vægt ca. ME *DKK netto

STGFLM000010 Gaffel hydraulisk justerbar 900 mm 2000 kg 220 kg Stk. 13.553,00  

STGFLM000013 Gaffel hydraulisk justerbar 1200 mm 2000 kg 250 kg Stk. 14.370,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

STGFLM000832 Justerbart ophæng til rundballetænder, løst (uden tænder), venstre, til hydrauliske gafler Stk. 1.973,00  

STGFLM000833 Justerbart ophæng til rundballetænder, løst (uden tænder), højre, til hydrauliske gafler Stk. 1.973,00  
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97*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Trægribearm til gafler

Med hydraulisk aktivering af armen er det 

let at opsamle grene og træstammer med 

trægribearmen.  

Der kan skiftes redskab på få minutter på grund af 

den simple men robuste konstruktion.

Tekniske detaljer:

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Generelt tilbehør til »standard« gafler og gafler med »frit udsyn«

HydHydraurauulislilisli k gk gk gribribribearearm fm fastgjort på fritsyns--gafler

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

STGFLM000845 Hydraulisk gribearm, løs 65 kg Stk. 4.028,00  

Ophæng til rundballetænder, 

kan justeres

Perfekt til transport af siloballer

Varenummer Version Højde ME *DKK netto

STGFLM000830 Standard, forzinket 650 mm Stk.  750,00   

STGFLM000838 forhøjet, til transport af to baller, forzinket 1200 mm Stk.  975,00   

JusJusJustertertertererreeee barbarbarrarart ot ot ot phæphæphæng gg med rururunddbdbdbbdbbdbbbnddndnddddnddd allalllallaalallaa etæetæetææee ndendedendendeeeeedeedeeer (r (r (r (((r (rr ((r (r (r ((tæntæntætttættttættætætæææ derderrr tititititititttititittttilll tl tll tl tllll tttungungungungungungngguung lalalalalast t tt ss MMMMMMM28M28MMMMMM28M288MMMMMM xx xxxxxxx xxxx 111 51 51 51,51,511,51,5551,,5, )))))).
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Rør til påsætning til 

rundballetransport

Perfekt til transport af omviklede folieballer

 » Forzinket

Varenummer Version ME *DKK netto

STGFLM000855 egnet til 900 mm gafler Par 1.193,00  

STGFLM000856 egnet til 1200 mm gafler Par 1.358,00  

Rør til påssssæsæææsæsssææåssææææsætntnitninninitntnitntnitt nggg nggngngngng g ng g tiltiltiltiltitititt ll ruuururur ndbndbdbdbdbndbdbaaallalllllallallllalletretretrtreeteteeetreteeeteeettttransansnnspoporporrrrrttttttt

Egenskaber: 

 » Nem eftermontering med klemmer 

på føringsskinnen

 » Robust konstruktion

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
98

Redskaber med pallegafler og drejeredskaber

08



Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000840V Stk. 5.175,00  

Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000801V Stk. 5.175,00  

Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000870V Stk. 5.505,00  

Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000880V Stk. 7.230,00  

Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000802 Stk. 3.285,00  

Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000820V Stk. 3.780,00  

Varenummer ME *DKK netto

STGFLM000816 Stk. 2.873,00  

Føringsskinner »standard« og »frit udsyn«, uden gafler

Med ekstraudstyr – kan ændres på få minutter!

840145 145

Føringsskinne »frit udsyn«

» med euronorm-ophæng

» forzinket

» Vægt: 75 kg

Føringsskinne »frit udsyn«

» med boltet ophæng

» forzinket

» Vægt: 80 kg

Føringsskinne »frit udsyn«

» Trepunktsophæng

» forzinket

» Vægt: 75 kg

Føringsskinne »frit udsyn«

» uden ophæng

» rå » Vægt: 65 kg

Føringsskinne »frit udsyn«

» med ophæng til mini-, hjul- eller 

teleskoplæsser (vist med Manitou)

» forzinket » Vægt: 100 kg

Føringsskinne »standard«

» Euronorm-ophæng

» forzinket » Vægt: 75 kg

Føringsskinne »standard«

» uden ophæng

» rå » Vægt: 65 kg
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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

Varenummer Betegnelse Type
Bæreevne pr. par 

 LSP 500 mm
Længde Bredde Tykkelse ME *DKK netto

STGFLM000803 Gafler A2 2,0 ton 900 mm 80 mm 40 mm Stk.  1.125,00   

STGFLM000804 Gafler A2 2,0 ton 1200 mm 80 mm 40 mm Stk.  1.425,00   

STGFLM000829 Gafler A2 2,5 ton 900 mm 100 mm 40 mm Stk.  1.950,00   

STGFLM000834 Gafler A2 2,5 ton 1200 mm 100 mm 40 mm Stk.  2.100,00   

STGFLM000827 Gafler A2 3,5 ton 900 mm 100 mm 50 mm Stk.  2.700,00   

STGFLM000836 Gafler A3 3,5 ton 1000 mm 100 mm 50 mm Stk.  2.175,00   

STGFLM000837 Gafler A3 3,5 ton 1000 mm 100 mm 50 mm Stk.  2.325,00   

STGFLM000825 Gafler A3 5,0 ton 1200 mm 125 mm 50 mm Stk.  2.400,00   

STGFLM000817 Gafler A3 5,0 ton 1500 mm 125 mm 50 mm Stk.  2.625,00   

STGFLM000818 Gafler A3 5,0 ton 2000 mm 125 mm 50 mm Stk.  3.675,00   

STGFLM000819 Gafler A4 7,0 ton 1700 mm 150 mm 60 mm Stk.  3.675,00   

STGFLM000821 Gafler A4 7,0 ton 2000 mm 150 mm 60 mm Stk.  4.050,00   

Varenummer Betegnelse/version Type Akseldiameter Længde Bredde Tykkelse ME *DKK netto

STGFLM000812 Gaffel, venstre A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm Stk.  2.475,00   

STGFLM000813 Gaffel, højre A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm Stk.  2.475,00   

STGFLM000824 Gaffel, venstre A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm Stk.  2.850,00   

STGFLM000826 Gaffel, højre A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm Stk.  2.850,00   

Type A

A2 382 

A3 477

A4 598 m

Type
Bæreevne pr. par

LSP 500 mm
Længd

Varenummer Længde Bredde indv. Højde indv. passer til ME *DKK netto

STGFLM900045 1400 mm   92 mm 42 mm Gafler 80 x 40 mm Par  1.575,00   

STGFLM900051 1600 mm 103 mm 55 mm Gafler 100 x 40 mm Par  1.650,00   

STGFLM900056 1600 mm 123 mm 55 mm Gafler 120 x 40 mm Par  1.950,00   

STGFLM900052 1800 mm 103 mm 55 mm Gafler 100 x 40 mm Par  1.950,00   

STGFLM900057 1800 mm 123 mm 55 mm Gafler 120 x 40 mm Par  2.175,00   

STGFLM900061 1800 mm 128 mm 65 mm Gafler 125 x 50 mm Par  2.700,00   

STGFLM900067 1800 mm 158 mm 75 mm Gafler 150 x 60 mm Par  4.350,00   

STGFLM900053 2000 mm 103 mm 55 mm Gafler 100 x 40 mm Par  2.175,00   

STGFLM900050 2000 mm 110 mm 59 mm Gafler 100 x 50 mm Par  2.550,00   

STGFLM900058 2000 mm 123 mm 55 mm Gafler 120 x 40 mm Par  2.325,00   

STGFLM900062 2000 mm 128 mm 65 mm Gafler 125 x 50 mm Par  3.075,00   

STGFLM900068 2000 mm 158 mm 75 mm Gafler 150 x 60 mm Par  4.725,00   

STGFLM900054 2200 mm 103 mm 55 mm Gafler 100 x 40 mm Par  2.400,00   

STGFLM900059 2200 mm 123 mm 55 mm Gafler 120 x 40 mm Par  2.475,00   

STGFLM900063 2200 mm 128 mm 65 mm Gafler 125 x 50 mm Par  3.375,00   

STGFLM900069 2200 mm 158 mm 75 mm Gafler 150 x 60 mm Par  5.400,00   

STGFLM900055 2400 mm 103 mm 55 mm Gafler 100 x 40 mm Par  2.700,00   

STGFLM900060 2400 mm 123 mm 55 mm Gafler 120 x 40 mm Par  2.775,00   

STGFLM900064 2400 mm 128 mm 65 mm Gafler 125 x 50 mm Par  3.675,00   

STGFLM900070 2400 mm 158 mm 75 mm Gafler 150 x 60 mm Par  5.775,00   

STGFLM900065 3000 mm 128 mm 65 mm Gafler 125 x 50 mm Par  4.575,00   

STGFLM900071 3000 mm 158 mm 75 mm Gafler 150 x 60 mm Par  7.350,00   

Gafler, smedede

Gaffelforlænger

Gafler, justerbare

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gaffel »Robust« FEM 2

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Bæreevne LSP500 ME *DKK netto

STGFLM000040 Gaffel “Robust” 1000 mm 900 mm 80x40 mm 2,0 ton Stk. 5.423,00  

STGFLM000041 Gaffel “Robust” 1000 mm 1200 mm 80x40 mm 2,0 ton Stk. 5.670,00  

STGFLM000042 Gaffel “Robust” 1200 mm 900 mm 80x40 mm 2,0 ton Stk. 5.910,00  

STGFLM000043 Gaffel “Robust” 1200 mm 1200 mm 80x40 mm 2,0 ton Stk. 6.158,00  

STGFLM000044 Gaffel “Robust” 1500 mm 900 mm 80x40 mm 2,0 ton Stk. 6.818,00  

STGFLM000045 Gaffel “Robust” 1500 mm 1200 mm 80x40 mm 2,0 ton Stk. 7.148,00  

STGFLM000046 Gaffel “Robust” 1200 mm 900 mm 100x40 mm 2,5 ton Stk. 6.818,00  

STGFLM000047 Gaffel “Robust” 1200 mm 1200 mm 100x40 mm 2,5 ton Stk. 7.065,00  

STGFLM000048 Gaffel “Robust” 1500 mm 900 mm 100x40 mm 2,5 ton Stk. 7.470,00  

STGFLM000049 Gaffel “Robust” 1500 mm 1200 mm 100x40 mm 2,5 ton Stk. 7.718,00  

Varenummer Betegnelse Ophæng Rammebredde Version Ophæng ME *DKK netto

STGFLM000841 Føringsskinne “Robust” Euronorm 1000  lakeret FEM 2 Stk. 4.110,00  

STGFLM000842 Føringsskinne “Robust” Euronorm 1200  lakeret FEM 2 Stk. 4.515,00  

STGFLM000843 Føringsskinne “Robust” Euronorm 1500  lakeret FEM 2 Stk. 4.845,00  

STGFLM000844 Føringsskinne “Robust” uden ophæng 1000 rå FEM 2 Stk. 2.708,00  

STGFLM000851 Føringsskinne “Robust” uden ophæng 1200 rå FEM 2 Stk. 3.038,00  

STGFLM000852 Føringsskinne “Robust” uden ophæng 1500 rå FEM 2 Stk. 3.533,00  

STGFLM000853 Føringsskinne “Robust” Euronorm 1500 lakeret FEM 3 Stk. 6.570,00  

STGFLM000854 Føringsskinne “Robust” Euronorm 2000 lakeret FEM 3 Stk. 7.395,00  

STGFLM000857 Føringsskinne “Robust” uden ophæng 1500 rå FEM 3 Stk. 4.110,00  

STGFLM000858 Føringsskinne “Robust” uden ophæng 2000 rå FEM 3 Stk. 4.928,00  

Gaffel »Robust« FEM 3

Til montering på euronorm
Varenummer Betegnelse Rammebredde Gaffellængde Gaffeltværsnit Bæreevne LSP500 ME *DKK netto

STGFLM000050 Gaffel “Robust” 1500 mm 1000 mm 100x50 mm 3,5 ton Stk. 9.855,00  

STGFLM000051 Gaffel “Robust” 1500 mm 1200 mm 100x50 mm 3,5 ton Stk. 10.680,00  

STGFLM000052 Gaffel “Robust” 2000 mm 1000 mm 100x50 mm 3,5 ton Stk. 11.085,00  

STGFLM000053 Gaffel “Robust” 2000 mm 1200 mm 100x50 mm 3,5 ton Stk. 11.910,00  

STGFLM000054 Gaffel “Robust” 1500 mm 1200 mm 125x50 mm 5,0 ton Stk. 11.498,00  

STGFLM000055 Gaffel “Robust” 1500 mm 1500 mm 125x50 mm 5,0 ton Stk. 12.323,00  

STGFLM000056 Gaffel “Robust” 2000 mm 1200 mm 125x50 mm 5,0 ton Stk. 12.728,00  

STGFLM000057 Gaffel “Robust” 2000 mm 1500 mm 125x50 mm 5,0 ton Stk. 13.553,00  

Føringsskinne »Robust«

Varenummer Ophængstype Version ME *DKK netto

STGFLM000861 Merpris minilæsser lakeret Stk. 2.055,00  

STGFLM000862 Merpris hjul- eller teleskoplæsser lakeret Stk. 3.285,00  

Varenummer Ophængstype Version ME *DKK netto

STGFLM000861 Merpris minilæsser lakeret Stk. 2.055,00  

STGFLM000862 Merpris hjul- eller teleskoplæsser lakeret Stk. 3.285,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser

101*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Varenummer Betegnelse Gaffellængde Ophæng Vægt ca. ME *DKK netto

EDGFLM000000 Redskab til drejning af kasser 900 mm Euronorm 200 kg Stk. 30.390,00  

EDGFLM000010 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Euronorm 220 kg Stk. 31.208,00  

EDGHRT000000 Redskab til drejning af kasser 900 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 250 kg Stk. 34.140,00  

EDGHRT000010 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 270 kg Stk. 37.455,00

Varenummer Betegnelse Gaffellængde Ophæng Vægt ca. ME *DKK netto

EDGFLM000001 Redskab til drejning af kasser  900 mm Euronorm 190 kg Stk. 27.923,00  

EDGFLM000011 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Euronorm 210 kg Stk. 28.748,00  

EDGHRT000001 Redskab til drejning af kasser 900 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 240 kg Stk. 34.320,00

EDGHRT000011 Redskab til drejning af kasser 1200 mm Til mini-, hjul- eller teleskoplæsser 260 kg Stk. 35.100,00

Tekniske detaljer:

 » Der kan også leveres en holdearm placeret i midten, som 

hydraulisk kan justeres vertikalt, og som rækker ud over 

beholderen, griber fat i den og holder den fast. Drejeredskabet 

kan dreje endeløst uden holdearm.

 » Maks. løfteevne: 1,5 ton

 » 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Redskab til drejning af kasser - med hydraulisk justering

Drejeredskab til containere, bokse og kasser gør det nemmere at læsse og tømme gods af enhver art, uanset om det er kartofler, korn, 

skrot eller smådele til maskiner og redskaber. Med fordel med euronorm-ophæng, der gør det muligt at koble drejeredskabet hurtigt til 

og fra. To smedede gafler løfter enhver beholder. En holdearm i siden, der kan justeres manuelt i tvær- og længderetningen, forhindrer, at 

beholderne glider af.

Med hydraulisk holdearm

Uden hydraulisk holdearm (i midten), holdearm i siden medfølger

Drejekrans, løs

Varenummer Betegnelse Ø hulcirkel udvendig Ø hulcirkel indvendig Aksial belastning ME *DKK netto

KPZXXX240051 Kugle-drejekrans U-profil med snekkefortanding 390 mm 295 mm 56 kg Stk.  16.875,00   

KPZXXX240053 Kugle-drejekrans U-profil med snekkefortanding 479 mm 365 mm 110 kg Stk.  21.600,00   

KPZXXX240055 Kugle-drejekrans U-profil med snekkefortanding 667 mm 431 mm 158 kg Stk.  27.000,00   

Egenskaber: 

 » Robust og kraftig kuglelejret drejekrans 

 » Letter af- og pålæsning af gods af enhver art

 » En holdearm i siden, der kan justeres manuelt i tvær- og 

længderetningen, forhindrer, at beholderne glider af.

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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Til montering på euronormophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Ophæng Vægt ca. ME *DKK netto

FHLFLI100310 Drejeadapter »Mono« Euronorm 375 kg Stk. 20.370,00  

FHLHRT100310 Drejeadapter »Mono« Teleskoplæsser, hjullæsser 425 kg Stk. 24.120,00  

Drejeadapter »Mono«

Tekniske detaljer:

 » Redskaber med hydrauliske tilslutninger kan drejes 180° til 

begge sider

 » Inklusive hydraulikslanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Egenskaber: 

 » Med kraftig kuglelejret drejekrans

103*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Højde Bredde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

HKEFLM000560 Tømmeadapter »Combi-Universal« 1300 mm 1258 mm 700 mm 300 kg Stk. 26.280,00  

Tilbehør mod merpris:

HKEFLM000561 Merpris for ophæng til gaffeltruck FEM 2 3.368,00  

HKEFLM000562 Merpris for ophæng til gaffeltruck FEM 3 3.368,00  

 Til montering på trepunktsophæng eller ophæng til gaffeltruck

Tømmeadapter »Combi-Universal«

Tekniske detaljer:

 » Adapterens løfteevneer op til 2500 kg

 » Indtræksvinkel på 47° og tømmevinkel på 159°

 » 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning påkrævet

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber: 

 » Med trepunktsophæng  

kat. II som standard i køretøjssiden

 » Med euro-ramme til hurtigskift på redskabssiden

 » Ophæng til gaffeltruck mod merpris

 » Passer til front- og bagmonteret lift og til gaffel-

bæreramme

 » Gunstigt tyngdepunkt, meget tæt på trækkeren



BLANDING OG BORING

Jordbor ........................................................................................ 106 - 107

Cementblander ............................................................................ 108 - 110

Indholdsfortegnelse
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Giver den bedste blanding

Cementblander Favorite 



Generelt tilbehør mod merpris til »Standard« og »Garant«
Varenummer Betegnelse Diameter ME *DKK netto

AZEJFM000007 Bor Ø 150 mm Stk.  2.700,00   

AZEJFM000000 Bor Ø 200 mm Stk.  3.000,00   

AZEJFM000001 Bor Ø 300 mm Stk.  3.675,00   

AZEJFM000002 Bor Ø 400 mm Stk.  4.050,00   

AZEJFM000003 Bor Ø 500 mm (ikke ved hydraulisk drev) Stk.  6.075,00   

AZEJFM000005 Boredybdeforlængelse op til 1600 mm (hård belastning ikke mulig! Kun tilladt til bor op til Ø 300 mm) Stk.  1.275,00   

ERSJFM000802 Hydraulisk drev venstre- og højreløb Stk. 6.570,00  

Jordbor »Standard«

Tekniske detaljer:

 » Borehul op til en diameter på 500 mm muligt

 » Boredybde: maks. 1000 mm  

(boredybdeforlængelse ikke muligt)

Til montering på trepunktsophæng Kat. II
Varenummer Version Vægt ca. Effektbehov ME *DKK netto

ERSJFM000000V uden bor, forzinket 170 kg fra 40 hk Stk. 16.853,00

Jordbor »Garant«

Tekniske detaljer:

 » Borehul op til en diameter på 500 mm muligt

 » Boredybde: maks. 1200 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på trepunkt
Varenummer Version Vægt ca. Effektbehov ME *DKK netto

ERGJFM000000V uden bor, forzinket 230 kg fra 40 hk Stk. 24.638,00  

StoStoStoStoStoStoSSttSS rt rt rt rtrttrt dredredredredredrddreddddd jeojeojeojeojeojeoeområmråmråmråmråmråmrååm åde,de,de,de,de,de,de vivivivivivivivivv st ststst st stt tt medmedmedmedmededmee bobobobobobor (r (r (r (r (r (ekseksekskseksekksekekse tratratrartrtratrtrrtratrattraatr ududsudsdudsudsuududd tyrtyrtytyryrtyrr)))))))))

Egenskaber: 

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Uden parallelføring

 » Kardanaksel med beskyttelse mod overbelastning

 » Leveres uden borelegeme

Egenskaber: 

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Med parallelføring

 » Kardanaksel med beskyttelse mod overbelastning

 » Leveres uden borelegeme

 » Hydraulisk drejning standard

 » Boredybdeforlængelse muligt

( y )VisVisVisViVisVVVissVist mt mmt mt mt mt mtt mt med ededded deed eee borboborborbborborborbooboborborbooorobob ((e(e(e((ee(eeekskstkstkstkstkstksttttkkkskstkkstkkkkkstrauraaraurauauraurauraauauuurara dstdsdstddstdsstdstdstdddsds )yr)yryyyr)yy

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

AZEJFM000007 Bor Ø 150 mm Stk.  2.700,00   

AZEJFM000000 Bor Ø 200 mm Stk.  3.000,00   

AZEJFM000001 Bor Ø 300 mm Stk.  3.675,00   

AZEJFM000005 Boredybdeforlængelse op til 1600 mm (hård belastning ikke mulig! Kun tilladt til bor op til Ø 300 mm) Stk.  1.275,00   

Egenskaber: 

 » Indbygget oliemotor

 » Med hydraulisk drev højre- og venstregang

 » Boredybdeforlængelse muligt

HydHydyydHydyy rauraurauraurauauauulislislislislislislisisk dk dk ddddk kk dk dk revrevrevrevrere veveenstnstnssts re-reee ogoggg høøøhhhøøøjrejrejrejrejrejreejrejreeej eeeløløøøløbløbløløbløbløbbbOphOO ængngn titil gl gaffeltruckuckc

Tekniske detaljer:

 » Der kan anvendes et borelegeme op til 300 mm

 » Påkrævet oliemængde: ca. 40 l

 » Inklusive hydraulikslanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Leveres uden borelegeme

Jordbor med hydraulisk drev

Til montering på euro-, truck-, hjullæsser-, teleskoplæsser- eller ledophæng
Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

ERHJFM000000 Euronorm-ophæng 130 kg Stk. 18.645,00  

ERHJFM000001 Ophæng til gaffeltruck 120 kg Stk. 16.920,00  

ERHJFM000002 Ophæng til led 110 kg Stk. 16.920,00  

ERHJFM000003 Med ophæng til hjul- og teleskoplæsser 150 kg Stk. 20.535,00  

Ophæng til leddddddEuEEurEurEuruEurEurEEuEurE rEurEurEurEurronoonnonononoonoooonnoonoonooooooonoonooonormrmmrm-mrmrmm-rmmmm---rrmrrm-rm-m-rm-rmrmrmmm opophphophophophophphphphopphophooopoooopophooopphoppo ængængængængænnængggænængæ
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107*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber: 

 » Sidevægsafstryger justerbar

 » Ophæng til trækstænger kat. II med 3 

indstillingsmuligheder

 » Beholder af stål i høj kvalitet, 

beholderbunden er afstivet 

stjerneformet

 » Robust beskyttelsesgitter

 » Konstantlejring af blandeindretningen, 

beskyttet mod smuds

 » Røreværktøjet kan efterjusteres 

sideværts og nedad på 3-vingede 

blandefjedre

 » Drivaksel med fin fortanding (60 mm)

 » Udløbsslisken kan tages af

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Grundet og med tokomponent lakering

Tekniske detaljer:

 » Ophæng til gaffeltruck:  

Laske mål 152 mm x 72 mm

 » Udveksling 1:7,75

Cementblander Favorite 600

Ydelse i timen: ca. 10 kbm 

effektbehov: fra 50 hk 

påfyldningsdiameter: 1200 mm

Cementblander Favorite 800

Ydelse i timen: ca. 12 kbm 

effektbehov: fra 90 hk 

påfyldningsdiameter: 1300 mm

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Blanderindhold Egenvægt ME *DKK netto

MFVFLA600000 Cementblander »Favorite« 600 600 l 490 kg Stk. 21.750,00  

MFVFLA800000 Cementblander »Favorite« 800 800 l 590 kg Stk. 23.820,00  

Cementblander »Elektro«

Varenummer Betegnelse Blanderindhold Egenvægt ME *DKK netto

MEXFLA300000 Cementblander 300 E 300 l 500 kg Stk. 34.493,00  

Tekniske detaljer:

 » Ophæng til gaffeltruck:  

Laske mål 150 mm x 70 mm

 » Elmotor (5,5 kW)

 » Påfyldningsdiameter: 1200 mm

Egenskaber: 

 » Beholder af stål i høj kvalitet, 

beholderbunden er afstivet 

stjerneformet

 » Konstantlejring af blandeindretningen, 

beskyttet mod smuds 

 » Udløbsslisken kan tages af

 » Røreværktøj af slidstål i høj kvalitet 

(kan efterjusteres sideværts og nedad)

 » Vandtilførsel gennem hulrum på 

beskyttelsesgitteret

 » Sprøjteplade

 » Meget robuste 3-vingede  

blandefjedre (kan justeres i vinklen)

 » Støtteben kan justeres i højden

 » Grundet og med tokomponent lakering

Cementblander 300 E

Ydelse i timen: ca. 7 kbm 

Effektbehov: fra 32 ampere 

Påfyldningsdiameter: 1200 mm

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

MSSZUB401006 Fyldebøjle Stk. 1.313,00  

MFAZUB400004 Udløbssliske drejelig (til Favorite 800/ 802SS/ 800FA og 100FA) Stk. 6.735,00  

MSSZUB401007 Chassis (uden godkendelse) Stk. 12.728,00  

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk. 2.955,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

MSSZUB401006 Fyldebøjle Stk. 1.313,00  

MSSZUB401009 Afsats, som man kan gå på, med stige Stk. 10.185,00  

MSSZUB401010 Afsats med opbevaringsplads og stige Stk. 16.013,00  

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk. 2.955,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
108
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Cementblander »Favorite«

En blander, som egner sig til ethvert byggeprojekt, og 

som tåler hård belastning.



Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

MSSZUB401001 Hydraulisk drev med slanger til blander SS Stk. 11.828,00  

MSSZUB602102 Elmotor 11 kW til 602 SS og 802 SS Stk. 20.535,00  

MSSZUB102005 Elmotor 16,5 kW til 1002 SS Stk. 34.905,00  

MFAZUB400004 Udløbssliske drejelig (til Favorite 800/ 802SS/ 800FA og 100FA) Stk. 6.735,00  

MSSZUB401006 Fyldebøjle Stk. 1.313,00  

MSSZUB401007 Chassis (uden godkendelse) Stk. 12.728,00  

MSSZUB401008 Støtteben kan trækkes ud til 1200 mm Stk. 8.130,00  

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk. 2.955,00  

Egenskaber: 

 » Sidevægsafstryger justerbar

 » Ophæng til trækstænger kat. II med 3 indstillingsmuligheder

 » Beholder af stål i høj kvalitet, beholderbunden er afstivet stjerneformet

 » Konstantlejring af blandeindretningen, beskyttet mod smuds

 » Røreværktøj af slidstål i høj kvalitet  

(kan efterjusteres sideværts og nedad)

 » Vandtilførsel gennem hulrum på beskyttelsesgitteret

 » Robust beskyttelsesgitter

 » Udskubber bagpå (meget tæt, går let)

 » Anvendelse af specialmaterialer (finkornet stål)

Tekniske detaljer:

 » Ophæng til gaffeltruck:  

Laskemål: 152 mm x 72 mm

 » Meget robuste 3-vingede  

blandefjedre (kan justeres i vinklen)

 » Sidevægsafstrygere, udløbssliske bagpå

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Gear: 2-trins, udvekslingsforhold: 1:11

 » Grundet og med tokomponent lakering

 » Røreværket lejret i tre punkter 

 » Ekstra kraftigt beskyttelsesgitter  

(røreværket kan låses)

Cementblander »Garant«

En »Garant«, der lever op til sit navn uanset opgaven. Bliv overbevist af den høje kvalitet og den stabile konstruktion, 

baseret på vores mangeårige erfaring inden for blandere.

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Blanderindhold Egenvægt ME *DKK netto

MSSFLA040100 Cementblander »Garant« 401 SS 400 l 430 kg Stk. 22.178,00  

MSSFLA060200 Cementblander »Garant« 602 SS 600 l 530 kg Stk. 24.638,00  

MSSFLA080200 Cementblander »Garant« 802 SS 800 l 630 kg Stk. 27.923,00  

MSSFLA102000 Cementblander »Garant« 1002 SS 1000 l 750 kg Stk. 38.603,00  

Til montering på euronormophæng, på hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Ophængstype ME *DKK netto

MFAZUB401002 Merpris: Euronorm-ophæng, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser Stk. 6.323,00  

Cementblander Garant 401 SS

Ydelse i timen: ca. 7 kbm 

Effektbehov: fra 40 hk, 

Påfyldningsdiameter: 1100 mm

Cementblander Garant 602 SS

Ydelse i timen: ca. 10 kbm 

Effektbehov: fra 50 hk 

Påfyldningsdiameter: 1200 mm

Cementblander Garant 802 SS

Ydelse i timen: ca. 12 kbm 

Effektbehov: fra 80 hk 

Påfyldningsdiameter: 1500 mm

Cementblander Garant 1002 SS

Ydelse i timen: ca. 15 kbm 

Effektbehov: fra 120 hk 

Påfyldningsdiameter: 1800 mm

vVist med hydraulisk drev

VisVissVist mt mt med eded indindndndinnndin rrrreeetrrreerrere ninnng tgg ttggg ill sæsæækæækækkkkkækækkææækækækkkæækækækkkækækæksækæææææækæækæækkækkækækkækkkekkkkkefkekekkke yldninngggg

109*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Tekniske detaljer:

 » Ophæng til gaffeltruck:  

Laske mål 152 mm x 72 mm

 » Røreværktøjet kan efterjusteres sideværts og 

nedad på 3-vingede blandefjedre

 » Udvekslingsforhold 1:11

Cementblander »FA«

Fliegl-cementblanderen med Europa-patent er egnet til blanding af beton, gulvstøbemasse, mørtel, korn og gødning.  

De affjedrede blanderarme garanterer en ensartet blanding af alle komponenter. Fyldning foretages meget nemt, og der 

spares både tid og penge.

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Blanderindhold Egenvægt ME *DKK netto

MFAFLA040000 Cementblander »FA« 400 400 l 560 kg Stk. 34.493,00  

MFAFLA060000 Cementblander »FA« 600 600 l 680 kg Stk. 38.603,00  

MFAFLA080000 Cementblander »FA« 800 800 l 800 kg Stk. 43.530,00  

MFAFLA100000 Cementblander »FA« 1000 1000 l 990 kg Stk. 51.743,00  

Egenskaber: 

 » Ophæng til trækstænger kat. II  

med 3 indstillingsmuligheder

 » Med fyldeautomatik og automatisk 

læsseindretning

 » Konstantlejring af blandeindretningen, 

beskyttet mod smuds

 » Udløbsslisken kan tages af

 » Sidevægsafstryger affjedret

 » Kardanaksel sikret mod overbelastning

 » Grundet og med tokomponent lakering

 » Rørearm kan efterjusteres

 » Robust beskyttelsesgitter

 » Drivaksel med fin fortanding (70 mm)

 » Effektivt arbejde udført af en person 

- der kræves ikke en ekstra traktor

 » Blander under kørsel

Cementblander FA 400

Ydelse i timen: ca. 7 kbm 

effektbehov: fra 40 hk 

påfyldningsdiameter: 1200 mm

Cementblander FA 600

Ydelse i timen: ca. 10 kbm 

effektbehov: fra 50 hk 

påfyldningsdiameter: 1300 mm

Cementblander FA 800

Ydelse i timen: ca. 12 kbm 

effektbehov: fra 80 hk 

påfyldningsdiameter: 1580 mm

Cementblander FA 1000

Ydelse i timen: ca. 15 kbm 

effektbehov: fra 120 hk 

påfyldningsdiameter: 1880 mm
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Til montering på euronorm-, hjul- eller teleskoplæsserophæng
Varenummer Ophængstype ME *DKK netto

MFAZUB401002 Merpris: Euronorm-ophæng, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser Stk. 6.323,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

MFAZUB400004 Udløbssliske kan drejes Stk. 6.735,00  

MFAZUB400003 Udskubber i venstre side, også manuel Stk. 5.258,00  

MFAZUB400002 Forlænger til trækstænger, til »FA« 400 og »FA« 600 Stk.  2.700,00   

MFAZUB401001 Hydraulisk drev med slanger til blander »FA« Stk.  13.875,00   

MFAZUB400001 Indretning til sækkefyldning Stk. 2.955,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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LANDSKABSPLEJE OG SKOV

Effektive løsninger til landskabspleje og skovdrift

Grensave og grenklippere



Grensavs- og grenklippermodellerne er meget alsidige. Vi kan levere det passende redskab til enhver opgave.  

Her kan du se en oversigt over modellerne med de vigtigste tekniske data.

SAMMENLIGNING AF 
GRENSAVE OG GRENKLIPPERE

Ekstraudstyr og tilbehør til vores grensave og -klippere er vist direkte ved de enkelte redskaber på de efterfølgende sider.

Produkt på side 116

Karakteristika 4 savklinger

Skærebredde (mm) 2800

Grentykkelse op til (mm) 280

Placering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl. betjeningspult Ekstraudstyr

Grensav WoodKing-High

Produkt på side 118

Karakteristika Fladt skærehoved

Skærebredde (mm) 2000 hhv. 3000

Grentykkelse op til (mm) 100

Placering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl. betjeningspult Ekstraudstyr

Produkt på side 113

Karakteristika Meget slank konstruktion

Skærebredde (mm) 2100

Grentykkelse op til (mm) 280

Placering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Vippefunktion, standard

Hældningsindretning 111°, hhv. 45° 

GS-godkendt (ekstraudstyr)
Standard

Elektrisk styreblok inkl. betjeningspult Standard

Grensav WoodKing Slim complete

Meget slank konstruktion

e

Kompakt i en komplet pakke

Produkt på side 118

Karakteristika Klipper effektivt

Skærebredde (mm) 2000 hhv. 3000

Grentykkelse op til (mm) 150

Placering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111° Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl. betjeningspult Ekstraudstyr

Grenklipper FlexCut Kompakt 150

Ekstremt stærk

Produkt på side 114

Karakteristika Kan betjenes fra begge sider 

Skærebredde (mm) 2100

Grentykkelse op til (mm) 280

Placering venstre og højre

Kontravægt i siden Fast, standard

Hældningsindretning 111°, hhv. 

45° GS-godkendt (ekstraudstyr) 
Standard

Elektrisk styreblok inkl. betjeningspult Standard

Grensav WoodKing Duo

Utrolig fleksibel

Produkt på side 116

Karakteristika Enorm effekt

Skærebredde (mm) 2100

Grentykkelse op til (mm) 280

Placering Venstre eller højre

Kontravægt i siden Fast, som ekstraudstyr

Hældningsindretning 111°, hhv. 45° 

GS-godkendt (ekstraudstyr)
Ekstraudstyr

Elektrisk styreblok inkl. betjeningspult Ekstraudstyr

Grensav WoodKing Classic

Den stærke allrounder Ekstrem stærk

Grenklipper FlexCut Kompakt 100

Den lille allrounder



Egenskaber: 

 » Rent snit, både ved tynde og tykke 

grene

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm 

ud til siden, dermed kan du køre 

i vejkanten og skære i udligger-

området

 » Fås også til montering i venstre side 

- perfekt egnet til teleskoplæssere

 » Maks. arbejdshøjde kan opnås med 

en teleskoplæsser

 » Ophæng kan skrues på  

(hjul- og teleskoplæssere)

 » Standard: Kontravægt kan vippes 

ud til siden, tilpasses savhovedet. 

Derved undgås ensidet belastning af 

trækkerens ophæng, og risikoen for 

at vælte reduceres. Den automatiske 

udklapning kan spærres med en 

spærrehane.

 » Standard:  

Styreblok med integreret  

tryksensor afgiver et akustisk signal 

i førerkabinen ved højt olietryk, og 

derved forhindres en blokering af 

savklingerne. Styreblokken gør det 

muligt at betjene alle funktioner 

samtidigt under arbejdet.

 » Standard: Beskyttelsesbøjle til 

beskyttelse mod beskadigelse ved 

arbejde tæt på jorden

 » Standard: Hældningsindretning 

111° - Grensavens skærevinkel kan 

indstilles trinløst

 » Ekstraudstyr: GS-certificering 

(hældningsvinkel 45°). 

Den kontrollerede prototype 

modsvarer kravene i tysk lov om 

produktsikkerhed samt aktuelle  

krav til undgåelse af ulykker.

Tekniske detaljer:

 » Arbejdshastighed op til ca. 8 km/t

 » Grene op til ca. Ø 280 mm

 » Skærebredde: 2100 mm

 » Kraftfordelingen via kileremme gør, at 

savklingerne kører jævnt

 » Hydraulisk drev med 3 hårdmetal-

specialsavklinger (Ø 700 mm)

 » Savklinger med 60 widia-tænder 

Grensav »WoodKing Slim« complete

Fliegl grensave og grenklippere – hold dine marker og veje fri for grene, der rager ud, for at opnå optimalt 

udbytte.

Varenummer Betegnelse Ophæng Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000300 Grensav »WoodKing Slim« Euronorm højre 1150 kg Stk. 114.158,00  

ASHFLM000304 Grensav »WoodKing Slim« Euronorm venstre 1150 kg Stk. 114.158,00  

ASHRTL000300 Grensav »WoodKing Slim« Teleskoplæsser, hjullæsser højre 1200 kg Stk. 118.058,00  

ASHRTL000304 Grensav »WoodKing Slim« Teleskoplæsser, hjullæsser venstre 1200 kg Stk. 118.058,00  

ASHFLM000310 Savhoved (løst), fladt højre 210 kg Stk. 62.415,00  

ASHFLM000312 Savhoved (løst), fladt venstre 210 kg Stk. 62.415,00  

Grensav »WoodKing Slim« i komplet pakke

Generelt tilbehør mod merpris

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning, dæmpningsadapter til montering i højre side Stk. 18.068,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning, dæmpningsadapter til montering i venstre side Stk. 18.068,00  

ASHFLM900450 GS-certificering (hældningsvinkel 45°) Stk. 2.468,00  
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113*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber: 

 » Rent snit, både ved tynde og tykke grene

 » Standard: Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod beskadigelse 

ved arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til siden, dermed kan du 

køre i vejkanten og skære i udligger-området

 » Kan ophænges i begge sider, til montering i venstre eller højre 

side

 » Ophæng kan skrues på (hjul- og teleskoplæssere)

 » Maks. arbejdshøjde kan opnås med en teleskoplæsser

 » Standard: Med kontravægt i siden, derved undgås ensidet 

belastning af trækkerens ophæng, og risikoen for at vælte 

reduceres 

 » Standard: Styreblok med integreret tryksensor afgiver 

et akustisk signal i førerkabinen ved højt olietryk, og derved 

forhindres en blokering af savklingerne. Styreblokken gør det 

muligt at betjene alle funktioner samtidigt under arbejdet.

 » Standard: Hældningsindretning 111° - Grensavens skærevinkel 

kan indstilles trinløst

 » Ekstraudstyr: GS-certificering (hældningsvinkel 45°) Den 

kontrollerede prototype modsvarer kravene i tysk lov om 

produktsikkerhed samt aktuelle krav til undgåelse af ulykker.

Grensav »WoodKing Duo« i komplet pakke 
Nu kan der arbejdes endnu mere effektivt med den nye »WoodKing Duo« — den fleksible grensav, der kan monteres i 

venstre og højre side, med de vigtigste dele og tilbehør i en komplet pakke.

Kan ophænges i begge sider, derved kan man anvende grensaven monteret enten i venstre eller højre side. Holdepladen 

kan skrues på, og den kan monteres, så grensaven kan anvendes i venstre eller højre side, alt efter behov. I denne 

forbindelse skal savhovedet drejes 180°.

Tekniske detaljer:

 » Arbejdshastighed:  

op til ca. 8 km/t

 » Grene op til ca. Ø 280 mm

 » Skærebredde: 2100 mm

 » Savklinger med 60 widia-tænder

 » Kraftfordelingen via kileremme gør, at savklingerne kører jævnt

 » Hydraulisk drev med 3 hårdmetal-specialsavklinger (Ø 700 mm)

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
114
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Grensav »WoodKing Duo« i komplet pakke

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ASHRTL000150 Ekstra holdeplade til euronorm på hjul- eller teleskoplæsser Stk.  9.675,00   

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning,- dæmper højre Stk. 18.068,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning,- dæmper venstre Stk. 18.068,00  

ASHFLM900450 GS-certificering (hældningsvinkel 45°) Stk. 2.468,00  

Varenummer Betegnelse Ophæng Placering ME *DKK netto

ASHFLM000010 Grensav »WoodKing Duo « Euronorm højre + venstre Stk. 114.975,00  

Varenummer Betegnelse Ophæng Placering ME *DKK netto

ASHRTL000010 Grensav »WoodKing Duo« Ophæng til hjul- eller teleskoplæsser højre + venstre Stk. 118.725,00  

Til montering på hjul- eller teleskoplæsser

En støttebøjle forhindrer, at den nederste

savklinge berører jorden.

Kontravægt i siden - derved minimal 

belastning af trækkerens ophæng.

Hældningsindretning 111° - til lodret og vandret skæring.

Vinklen kan indstilles trinløst.

Styreblokken med integreret tryksensor 

gør det muligt at betjene alle funktioner 

samtidigt under arbejdet.

Betjeningspult

1

1

Bemærk: Tykke grene skal altid skæres

oppefra og ned, så savklingerne ikke

kommer i klemme!

GS-certificering: Hældningsindretning 45° – Den kontrollerede

prototype modsvarer kravene i tysk lov om produktsikkerhed samt 

aktuelle krav til undgåelse af ulykker.

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

115*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM900326 Savhoved, løst højre 315 kg Stk. 67.343,00  

ASHFLM900324 Savhoved, løst venstre 315 kg Stk. 67.343,00  

Grensav »WoodKing High«

Varenummer Betegnelse Ophæng Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000100 Grensav »WoodKing High« Euronorm højre 950 kg Stk. 86.235,00  

ASHFLM000104 Grensav »WoodKing High« Euronorm venstre 950 kg Stk. 86.235,00  

ASHRTL000100 Grensav »WoodKing High« Teleskoplæsser, hjullæsser højre 1000 kg Stk. 89.985,00  

ASHRTL000104 Grensav »WoodKing High« Teleskoplæsser, hjullæsser venstre 1000 kg Stk. 89.985,00  

Varenummer Betegnelse Ophæng Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000000 Grensav »WoodKing Classic« Euronorm højre 900 kg Stk. 73.095,00  

ASHFLM000004 Grensav »WoodKing Classic« Euronorm venstre 900 kg Stk. 73.095,00  

ASHRTL000000 Grensav »WoodKing Classic« Teleskoplæsser, hjullæsser højre 950 kg Stk. 76.845,00  

ASHRTL000004 Grensav »WoodKing Classic« Teleskoplæsser, hjullæsser venstre 950 kg Stk. 76.845,00  

Til montering på euronorm-ophæng, på hjul- og teleskoplæsser

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
116
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Grensav »WoodKing Classic« - 3 klinger

Egenskaber: 

 » Rent snit, både ved 

tynde og tykke grene

 » Standard: Beskyttelsesbøjle til 

beskyttelse mod beskadigelse ved 

arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm 

ud til siden, dermed kan du køre 

i vejkanten og skære i udligger-

området

 » Fås også til montering i 

venstre side - perfekt egnet til 

teleskoplæssere

 » Ophæng kan skrues på  

(hjul- og teleskoplæssere)

 » Maks. arbejdshøjde kan opnås 

med en teleskoplæsser
KunKunKunK stsstsstsstsstofltofltoflejrejrejrj et etet e sidsidsidsids e-ue-ue- dskdd ud ud ud påpåpå 1201201200 m0 m0 mm em eem r srr sr stanntata darddardaddda ddddd

Varenummer Betegnelse Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM900320 Savhoved, løst højre 255 kg Stk. 57.075,00  

ASHFLM900322 Savhoved, løst venstre 255 kg Stk. 57.075,00  

Tekniske detaljer:

 » Arbejdshastighed:  

op til ca. 8 km/t

 » Grene op til ca.  

Ø 280 mm

 » Skærebredde: 2100 mm

 » Kraftfordeling via 

kileremme gør, at 

savklingerne kører jævnt

 » Hydraulisk drev  

med 3 hårdmetal-

specialsavklinger (Ø 700 

mm)

 » Savklinger med 60 widia-

tænder

Grensav »WoodKing High« - 4 klinger

Egenskaber: 

 » Rent snit – både ved 

tynde og tykke grene

 » Standard: Beskyttelsesbøjle til 

beskyttelse mod beskadigelse ved 

arbejde tæt på jorden

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud 

til siden

 » Fås også til montering i venstre side

 » Ophæng kan skrues på  

(hjul- og teleskoplæssere)

 » Maks. arbejdshøjde kan opnås med 

teleskoplæsser

Tekniske detaljer:

 » Arbejdshastighed op til ca. 

8 km/t

 » Grene op til ca.  

Ø 280 mm

 » Skærebredde: 2800 mm

 » Kraftfordeling via 

kileremme gør, at 

savklingerne kører jævnt

 » Hydraulisk drev 

med 4 hårdmetal-

specialsavklinger (Ø 700 

mm)

 » Savklinger med 60 widia-

tænder

Se video 



117*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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En støttebøjle forhindrer, at den nederste savklinge

berører jorden.
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Kontravægt i siden – derved minimal

belastning af trækkerens ophæng.

4

Hældningsindretning 111° - til lodret og vandret skæring. Vinklen kan indstilles trinløst.

1

Sikring mod overbelastning i form af 

dæmpningsadapter: Ved for højt pressetryk vippes

hovedet bagud,

så savklingerne ikke blokeres.

5

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ASHFLM900300 Hældningsindretning til grensav 111° (inkl. udvidet styreenhed) Stk. 12.150,00  

ASHFLM900450 Merpris: GS-certificering (hældningsvinkel 45°) Stk. 2.468,00  

ASHFLM900310 Merpris for elektrisk styreenhed til samtidig betjening af alle funktioner Stk. 13.965,00  

ASHFLM900200 Kontravægt ca. 210 kg Stk. 4.875,00  

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning,- dæmpningsadapter højre Stk. 18.068,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning,- dæmpningsadapter venstre Stk. 18.068,00  

Generelt tilbehør mod merpris »WoodKing Classic« og »WoodKing High«

3

1

2

4

5

5

Styreblok med integreret tryksensor forhindrer 

en blokering af savklingerne ved for højt olietryk.

Styreblokken gør det muligt at betjene alle funktioner 

samtidigt under arbejdet.

3

Betjeningspult

2

Skæring af tykke grene op til Ø 280 mm.

Bemærk: Tykke grene skal altid skæres oppefra og 

ned, så savklingerne ikke kommer i klemme!

GS-certificering: Hældningsindretning 45° – Den kontrollerede prototypeificering: Hældningsindretning 45° – Den kontrollerede protosss g llllll

modsvarer kravene i tysk lov om produktsikkerhed samt aktuelle krav til 

undgåelse af ulykker.
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Sicherheit
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Tekniske detaljer:

 » Skærebredde: 2000 mm eller 3000 mm

 » Lav olieeffekt fra 45 liter

 » Knivbjælke af hårdmetal HB 500

 » Udliggeren kan skydes 1200 mm ud til siden, dermed kan 

du køre i vejkanten – og skære i udligger-området

Grenklipper »FlexCut Kompakt«

Rent snit uden spaltning og flænger.

Egenskaber: 

 » Egnet til pleje af træer og hække med grentykkelser 

op til Ø 150 mm

 » Løst knivhoved, også velegnet til brug med minigravere

 » Let kompakt konstruktion

 » Ekstraudstyr: Hældningsindretning 111° –  

grensavens skærevinkel kan indstilles trinløst

 » Ekstraudstyr: Elektrisk styreenhed, derved kan alle funktioner 

betjenes samtidigt

111°Hældningsindretning 111° - til lodret 

og vandret skæring.

Vinklen kan tilpasses trinløst til

forholdene.

1

SStyreblok med integreret tryksensor 

afgiver et akustisk signal i førerkabinen

ved højt olietryk, og derved forhindres

en blokering af savklingerne.

Styreblokken gør det muligt at betjene

alle funktioner samtidigt under 

arbejdet.

2

S fSikring mod overbelastning i form

af dæmpningsadapter: Ved for højt 

pressetryk vippes hovedet bagud, så

savklingerne ikke blokeres.

4

Kontravægt i siden - derved

minimal belastning af trækkerens

ophæng.

3

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Ophæng Arbejdsbredde Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000405 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Euronorm 2000 mm højre 740 kg Stk. 58.313,00  

ASHFLM000415 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Euronorm 2000 mm venstre 740 kg Stk. 58.313,00  

ASHFLM000435 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Euronorm 3000 mm højre 840 kg Stk. 65.700,00  

ASHFLM000445 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Euronorm 3000 mm venstre 840 kg Stk. 65.700,00  

ASHRTL000405 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 2000 mm højre 790 kg Stk. 62.063,00  

ASHRTL000415 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 2000 mm venstre 790 kg Stk. 62.063,00  

ASHRTL000435 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 3000 mm højre 890 kg Stk. 69.450,00  

ASHRTL000445 Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 3000 mm venstre 890 kg Stk. 69.450,00  

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000426 Grenskærehoved løst 2000 mm højre 200 kg Stk. 41.063,00  

ASHFLM000424 Grenskærehoved løst 2000 mm venstre 200 kg Stk. 41.063,00  

ASHFLM000456 Grenskærehoved løst 3000 mm højre 270 kg Stk. 48.458,00  

ASHFLM000454 Grenskærehoved løst 3000 mm venstre 270 kg Stk. 48.458,00  

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

ASHFLM900300 Hældningsindretning til grensav 111° (inkl. udvidet styreenhed) Stk. 12.728,00  

ASHFLM900310 Merpris for elektrisk styreenhed til samtidig betjening af alle funktioner Stk. 13.965,00  

ASHFLM900200 Kontravægt: ca. 210 kg Stk. 4.875,00  

ASHFLM911040 Sikring mod overbelastning, højre Stk. 18.068,00  

ASHFLM911041 Sikring mod overbelastning, venstre Stk. 18.068,00  

Generelt tilbehør mod merpris

1

4

4

2

3

Varenummer Betegnelse Vægt ME *DKK netto

SIGHYD000050 Gaffel til grenaffald 300 kg Stk.  13.875,00   

Til montering på trepunkt

Tekniske detaljer:

 » Hydraulisk sideforskydning mod højre 850 mm 

 » Kan ændres fra højre til venstre

 » Monteres på frontliften, mens grensaven hhv. grenklipperen er monteret på 

frontlæsseren, så grenaffaldet kan opsamles med det samme.

 » Udskudsrør med plastføring 

Egenskaber: 

 » Justerbart støtteben

 » Inkl. 8 frontlæssertænder længde 1000 mm

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Gaffel til grenaffald

Hurtig opsamling af grenaffald i forbindelse med vores grensav eller grenklipper.

Grenklipper »FlexCut 100 Kompakt« - grentykkelser op til ca. Ø 100 mm

Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« - grentykkelser op til ca. Ø 150 mm
Varenummer Betegnelse Ophæng Arbejdsbredde Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000495 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Euronorm 2000 mm højre 870 kg Stk. 69.810,00  

ASHFLM000525 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Euronorm 2000 mm venstre 870 kg Stk. 69.810,00  

ASHFLM000490 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Euronorm 3000 mm højre 940 kg Stk. 77.198,00  

ASHFLM000520 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Euronorm 3000 mm venstre 940 kg Stk. 77.198,00  

ASHRTL000495 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 2000 mm højre 920 kg Stk. 73.560,00  

ASHRTL000525 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 2000 mm venstre 920 kg Stk. 73.560,00  

ASHRTL000490 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 3000 mm højre 950 kg Stk. 80.948,00  

ASHRTL000520 Grenklipper »FlexCut 150 Kompakt« Teleskoplæsser, hjullæsser 3000 mm venstre 950 kg Stk. 80.948,00  

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000542 Grenskærehoved løst 2000 mm højre 300 kg Stk. 41.888,00  

ASHFLM000540 Grenskærehoved løst 2000 mm venstre 300 kg Stk. 41.888,00  

ASHFLM000532 Grenskærehoved løst 3000 mm højre 370 kg Stk. 49.275,00  

ASHFLM000530 Grenskærehoved løst 3000 mm venstre 370 kg Stk. 49.275,00  

119*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

10

VVVisVisVisVisVisVisVisVissVisVisVisssssVisVissVissVissst mt mt mmt mmt mt mt mt mt mmmt mmmt mtt mmmeeeededdeedeededdeededdeeded eeded ed greggregrereregggrreereggrergrereggggregrensansansansansasansansansasaaaavvvvvvvvv

Se video 



Hækkeklippere med udligger til bagmontering

Tekniske detaljer:

 » 1x dobbeltvirkende påkrævet

 » Påkrævet olieeffekt ca. 40 liter

 » Udliggerarmen kan drejes op til 3,5 meter ud

 » Hydraulisk betjening via bowdenkabler

 » Ekstraudstyr: Der fås elektrisk betjening med 

joystick

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Ophæng Arbejdsbredde Placering Vægt ca. ME *DKK netto

ASHFLM000700 Hækkeklipper Trepunktsophæng kat. I 1500 mm højre 250 kg Stk. 21.765,00  

ASHFLM000702 Hækkeklipper Trepunktsophæng kat. I 1800 mm højre 270 kg Stk. 22.178,00  

Egenskaber: 

 » Til hækmontering

 » Specielle, fintfortandede knivklinger garanterer et rent 

snit

 » God snittekvalitet på grene og kviste op til Ø 19 mm

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Hække- og grenklipper 

Specielle, fintfortandede knivklinger garanterer et rent snit.

Varenummer Betegnelse Snittekapacitet Arbejdsbredde ME *DKK netto

ASHFLM000704 Hække- og grenklipper 25 mm 1500 mm Stk. 17.250,00  

ASHFLM000706 Hække- og grenklipper 25 mm 1800 mm Stk. 18.893,00  

Tekniske detaljer:

 » Arbejdsbredde: 1500/1800 mm

 » Kan trækkes 1200 mm ud mekanisk

 » Påkrævet olieeffekt ca. 40 liter

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Til montering på euronorm

Egenskaber: 

 » Med euronorm

 » God snittekvalitet på grene og kviste op til Ø 25 mm

 » Hække- og grenklipperens  

skærevinkel kan  

indstilles trinløst (ikke under drift)

121*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Flishakker

Flishakkeren fra Fliegl er perfekt til forskelligt træarbejde. Rotoren giver takket være den store diameter optimale resultater 

ved maks. hastighed og forvandler grene, stammer og kviste til fint træflis.

Tekniske detaljer:

 » Drivsystem: Direkte drev, kraftudtagsaksel med brudbolt

 » Omdrejningstal: 540 o/min 

 » Til traktorer 30 - 100 hk

Varenummer Betegnelse Indtræk Grene op til ca. Vægt ca. Mål (tragt) ca. ME *DKK netto

FORFLI000540 Flishakker »Small« Manuel Ø 100 mm 192 kg 51,0 x 51,0 cm Stk. 17.250,00  

FORFLI000550 Flishakker »Big« Manuel Ø 150 mm 350 kg 63,5 x 63,5 cm Stk. 20.123,00  

Til montering på trepunkt

Egenskaber: 

 » Tragtens drejevinkel: 270°

 » Ekstra grenknuser

 » Antal klinger: 4 drejelige rotorknive af hærdet 

værktøjsstål og 1 modskær  

(4x drejelig)

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
122
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Tekniske detaljer:

 » Indtræk: Hydraulisk

 » Til traktorer 30 - 100 hk

 » 1x dobbeltvirkende påkrævet

Varenummer Betegnelse Indtræk Grene op til ca. Vægt ca. Mål (tragt) ca. ME *DKK netto

FORFLI000650 Flishakker »Big« Hydraulisk Ø 150 mm 350 kg 63,5 x 63,5 cm Stk. 32.850,00  

Flishakker med hydraulisk indtræk

Til montering på trepunkt

Egenskaber: 

 » Tragtens drejevinkel: 270°

 » Ekstra grenknuser

 » Antal klinger: 4 drejelige rotorknive af hærdet 

værktøjsstål og 1 modskær  

(4x drejelig)
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123*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Traktor maks. Antal slagler ME *DKK netto

MGHFLM000354 Skræntklipper »Big« 1800 mm 660 kg 85 hk 16 Stk. 34.080,00  

MGHFLM000356 Skræntklipper »Big« 2200 mm 720 kg 85 hk 20 Stk. 36.548,00  

Egenskaber: 

 » Drejes ud til siden med hydraulisk 

drejearm

 » Skærehøjden styres med justerbare 

meder

 » Hammerslagler

 » Sten og slået materiale slynges ikke 

ud på grund af kæder på forsiden

 » Afskærmning kan vippes op

 » Støtteben til parkering

 » Højdejusterbar valse

Til montering på trepunkt

Tekniske detaljer:

 » Drev via kardanaksel 540 o/min

 » 2 dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger 

påkrævet

 » Bagmontering, trepunktsophæng kat. II

 » Drev med friløbskobling

Bredde A B C D E

1800 2385 2030 915 1890 1850

2200 2785 2030 915 2290 1850

Skræntklipper »Big«

Især egnet til jordvolde, marker, breder, grøfter osv.

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
124
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Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Slagle ME *DKK netto

MGHFLM000364 Skræntklipper »Small« 1600 mm 315 kg 28 Stk. 20.940,00  

Egenskaber: 

 » Bagmontering, trepunktsophæng kat. II

 » Kan drejes ud til siden

 » Hammerslagler

 » Valse og meder kan højdejusteres

Til montering på trepunkt

Skræntklipper »Small«

Tekniske detaljer:

 » Højtydende drev med friløbskobling

 » 2 dobbeltvirkende hydrauliktilslutninger påkrævet

 » Drev via kardanaksel 540 o/min

OptOpttimamamaaimi ale le e tiltilt smsms å tå tå rakra torer e tiltt memm jnining n og og sniniitnittnitnit ng ngnn påå skrskrskkrsk æntænttererer

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Sideforskydning Trepunkt Vægt ca. Traktor maks. Slagle ME *DKK netto

MGHFLM000350 Slagleklipper 1800 mm 280 mm Kat. II 500 kg 50 hk 16 Stk. 25.868,00  

MGHFLM000352 Slagleklipper 2200 mm 450 mm Kat. II 620 kg 85 hk 20 Stk. 28.335,00  

Egenskaber: 

 » Front- og hækmontering mulig 

 » Drev med friløbskobling

 » Justerbare meder

 » Højdejusterbar valse

 » Hammerslagler

 » Støtteben til parkering

 » Afskærmningsplader til beskyttelse 

mod sten, der evt. slynges ud

 » Hydraulisk sideforskydning

Til montering på trepunkt

Tekniske detaljer:

 » Drev via kardanaksel 540/1000 o/min

 » 1x dobbeltvirkende påkrævet

 » Bagmontering, trepunktsophæng kat. II

Slagleklipper »type 1800/2200«

Til vejkanter, frugthaver og generelt inden for landbruget

125*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

10



Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. Slagle ME *DKK netto

MGHFLM000360 Slagleklipper »type 2400« 2400 mm 620 kg 26 Stk. 29.565,00  

Egenskaber: 

 » Sten og slået materiale slynges ikke 

ud på grund af kæder på forsiden 

Trepunktsophæng kat. II

 » Hammerslagler

 » 400 mm sideforskydning hydraulisk

 » Højtydende drev med friløbskobling

 » Afskærmning kan vippes op

 » Valse og meder kan højdejusteres

Til montering på trepunkt

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Slagle Vægt ca. ME *DKK netto

MGHFLM000340 Slagleklipper »type 2800« 2800 mm 24 1015 kg Stk. 56.258,00  

Egenskaber: 

 » Hæk- og frontmontering 

 » Drev med friløbskobling

 » Støtteben til parkering

 » Trepunktsophæng kat. II

Til montering på trepunkt

Slagleklipper »type 2800«

Mulchmaskinen anvendes til snitning af planterester inden for landbruget samt til mejning af kommunale flader og flader 

ved veje og gangstier.

Tekniske detaljer:

 » Drev via kardanaksel 540/1000 o/min

 » Rotoraksel Ø 219 mm

 » Rotoraksel med hammerslagler Ø 500 mm

 » Diameter på bagerste rulle 140 mm

 » 450 mm sideforskydning hydraulisk

 » 6 remme 

Slagleklipper »type 2400« 

Tekniske detaljer:

 » Traktor maks. 120 hk

 » 1x dobbeltvirkende påkrævet

 » Drev via kardanaksel 540/1000 o/min

 » Bagmontering, trepunktsophæng kat. II

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. ME *DKK netto

MGHFLM000362 Mulchmaskine med klinger til strå 2000 mm 470 kg Stk. 26.693,00  

Varenummer Betegnelse Arbejdsbredde Vægt ca. ME *DKK netto

MGHFLM000358 Græsklipper med opsamlingsbeholder 1550 mm 367 kg Stk. 23.408,00  

Egenskaber: 

 » Hækmontering 

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Drev med friløbskobling

 » Højdejusterbare støttehjul

 » Støtteben til parkering

 » Justerbare ledeplader  

(præcis aflægning af strå)

Egenskaber: 

 » Hækmontering 

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Drev med friløbskobling

 » Med hydraulisk tømning

 » inkl. støttehjul

Til montering på trepunkt

Til montering på trepunkt

Mulchmaskine med klinger  

til stubmarker

Den lille afstand mellem knivene og 

modknivene giver sikker og præcis snitning af 

strå i 2 -3 cm længde.

Tekniske detaljer:

 » Antal knive: 72 stk.  

modknive: 36 stk.

 » Drev via kardanaksel

Græsklipper med opsamlingsbeholder

Perfekt til plæner, sportsbaner og parker.

Tekniske detaljer:

 » Opsamlingskasse 0,8 m³

 » 1x dobbeltvirkende påkrævet

 » Drev via kardanaksel

127*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Stammegrab »Krokodil-PLUS«

Splintfri skæring garanteret – stammegraben Krokodil-Plus er et effektivt værktøj til brug ved beskæring af grene og træer. Konstruktionen 

af stål i høj kvalitet HB 450 giver hurtig beskæring af små træer og buske eller i plantager. Meget alsidig anvendelse i terræn, på 

skrænter, i sumpede områder, til landskabspleje eller inden for landbrug gør den til et effektivt universalredskab for gartnere, landmænd 

og maskinstationer.

Tekniske detaljer:

 » Til montering på eksempelvis gravemaskiner, 

teleskoplæssere

 » Gravemaskine-ophæng som ekstraudstyr / MS 03 / 

MS 08 / MS 10

 » Påkrævet olietryk: min. 240 bar

 » Påkrævet olieflow: min. 40 - 100 ltr./min.

 » Materialekvalitet: HB 500

Varenummer Skær-Ø i blødt træ ca. Åbningsbredde Gravemaskine klasse Egenvægt ME *DKK netto

FGRFLM100200 200 mm 620 mm 3-8 ton 200 kg Stk. 26.693,00  

FGRFLM100300 300 mm 820 mm 4-10 ton 320 kg Stk. 32.033,00  

FGRFLM100500 400 mm 1190 mm > 10 ton / Teleskoplæsser 950 kg Stk. 64.058,00  

Til montering på gravemaskine

Varenummer Type passende til stammegrab ME *DKK netto

FGRFLM901100 MS 03 Type 200, type 300 Stk. 2.955,00  

FGRFLM901150 MS 08 Type 200, type 300 Stk. 5.505,00  

FGRFLM901200 MS 10 Type 500 Stk. 11.085,00  

Gravemaskine-ophæng ekstraudstyr

321

Yderligere ophæng fås på forespørgsel!

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse/version ME *DKK netto

VZXFLM110110 Endeløs-momentmotor 3,0 ton - løs - 2x dobbeltvirkende påkrævet Stk.  4.125,00   

VZXFLM110112 Endeløs-momentmotor 4,5 ton - løs - 2x dobbeltvirkende påkrævet Stk.  4.875,00   

VZXFLM900013 Forbindelsesdel Ø 50 til momentmotor 3,0 ton Stk.  675,00   

VZXFLM900010 Forbindelsesdel Ø 60 til momentmotor 4,5 ton - Stk.  675,00   

VZXFLM110120 Merpris for omskifterventil enkelt inkl. monteret kontrolpanel - derved kun 1x dobbeltvirkende påkrævet Stk. 4.350,00  

VZXFLM900094 Merpris monteringsomkostninger uden momentmotor (1x dobbeltvirkende påkrævet) Stk.  600,00   

VZXFLM900040 Merpris monteringsomkostninger med momentmotor, uden merpris omskifterventil (2x dobbeltvirkende påkrævet) Stk.  1.125,00   

Læssegrab »VZ 110«

Tekniske detaljer:

 » Bredde mellem led: ca. 355 mm

 » Åbningsbredde: mindste Ø: ca. 66 mm, største Ø: ca. 1195 mm

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet
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Forlænger til lastkrog

Med denne forlænger i høj kvalitet kan din læssegrab hænges på 

i fire forskellige længder fra ca. 1,2 m - 1,6 m. Med den praktiske 

justering kan du altid tilpasse læssegraben til forholdene. Robust 

konstruktion og høj kvalitet kendetegner dette produkt.

Vist med euronorm- og trepunktsophæng

Vist med euronorm- og trepunktsophæng, ophæng til gaffeltruck

Varenummer Betegnelse Løfteevne Overflade Vægt ca. ME *DKK netto

LHVFLM000100V Med euronorm- og trepunktsophæng kat. II 1,5 ton forzinket 100 kg Stk. 4.845,00  

LHVFLM000200V Med euronorm- og trepunktsophæng samt ophæng til gaffeltruck kat. II 2,0 ton forzinket 120 kg Stk. 5.753,00  

LHVRTL000000V Med ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 2,5 ton forzinket 170 kg Stk. 9.578,00

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

VZXFLM110000 Læssegrab (løs), med hydrauliktilslutninger (uden slanger til traktor) 100 kg Stk. 7.553,00  

Generelt tilbehør mod merpris

Varenummer Betegnelse Overflade Vægt ca. ME *DKK netto

RZXFLM900125 Bigbag-holder monteret forzinket 8 kg Stk.  750,00   

Generelt tilbehør mod merpris

3
2

1

1

2
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Egenskaber: 

 » Meget solid og stabil version (ca. 100 kg)

 » Den dobbeltvirkende hydraulikcylinder opnår en 

meget høj lukkekraft på grund af omstyringen

 » Optimal, f.eks. til læsning af træstammer, grene 

og buske

Til montering på euronorm-ophæng, på gaffeltruck, hjul- eller teleskoplæsser

129*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Kævlegrab »RZ 185«

Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

RZXFLM165000 Komplet med hydrauliktilslutninger og trepunktsophæng kat. II 300 kg Stk. 13.553,00  

RZXFLM165004 Kævlegrab (løs), med hydrauliktilslutninger, uden euronorm- eller trepunktsophæng 220 kg Stk. 10.268,00  

Grab:

 » Bredde mellem led: 400 mm

 » Vanger af HB 400 stål

 » Åbningsbredde:  

mindste Ø: ca. 119 mm, største Ø: ca. 1860 mm 

 » Lakeret, meget solid og stabil version

 » Drejeled drejer tilbage i 0-position

 » Drejeområde 90° venstre og højre:  

tre drejepunkter giver en rigtig god tilpasning af kævlegraben 

i ethvert terræn og til ethvert krav

 » Med en speciel omstyring opnår den robuste, 

dobbeltvirkende hydraulikcylinder en enorm lukkekraft på  

ca. 10 ton 

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » Ophæng:

 » Trepunkt kat. II 

 » Problemløs tilkobling til A-rammen ved støtteben,  

der kan vippes ud

 » Meget solid og stabil version

 » Grundramme forzinket

Til montering på trepunkt

Tekniske data og egenskaber: 

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
130
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Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

RZXFLM165001 Med hydrauliktilslutninger, euronorm- og trepunktsophæng kat. II 325 kg Stk. 17.250,00  

RZXRTL165001 Med hydrauliktilslutninger, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 375 kg Stk. 21.000,00  

RZXFLM165004 Kævlegrab (løs), med hydrauliktilslutninger, uden euronorm- eller trepunktsophæng 220 kg Stk. 10.268,00  

Varenummer Version ME *DKK netto

RZXFLM900230 Skjold, forzinket Stk. 4.680,00  

VZXFLM110117 Momentmotor 5,0 ton, endeløs drejelig, til RZX 185 Stk.  7.350,00   

VZXFLM110116 Momentmotor 6,0 ton, endeløs drejelig, til RZX 185 Stk. 10.598,00  

RZXFLM900200 Omskifterventil enkelt - derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet til Combi RZ 185 - Stk.  3.975,00   

RZXFLM900215 Omskifterventil dobbelt - derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet til Combi RZ 185 Stk.  4.725,00   

Kævlegrab »Combi RZ 185« 
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Kævlegrab »Combi Plus RZ 185«  

-

Kævlegrab »Combi Plus RZ 185«

-

Kævlegrab »Combi RZ 185«

-

Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

RZXFLM185000 Med hydrauliktilslutninger, euronorm- og trepunktsophæng kat. II - inkl. 5 ton momentmotor 325 kg Stk. 25.463,00  

RZXRTL185001 Med hydrauliktilslutninger, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser - inkl. 5 ton momentmotor 375 kg Stk. 29.213,00  

RZXFLM165004 Kævlegrab (Løs), med hydrauliktilslutninger, uden euronorm- eller trepunktsophæng 220 kg Stk. 10.268,00  

Til montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Til montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Generelt tilbehør

Ophæng:

 » Kombineret trepunkt kat. II og euronorm-

ophæng

 » Med euronorm-ophænget til frontlæsser 

kan man også stable træet i høje stabler

 » Problemløs tilkobling til A-ramme og 

euronorm-ophæng med støtteben, der kan 

vippes ud

 » Meget solid og stabil version

 » Grundramme forzinket

 » Ekstraudstyr: Ophæng til hjul- eller 

teleskoplæsser

 » Ekstraudstyr: Skjold

HydHydydydrrararararauraaraur liississsisi k kk kkk kkk kkævævvlllllæ egregregregregregreegegrg ababababbababbabab »C»CC»Co»CoC»Co»CC mbibibibibibb PlPlPPlPlPPlusussusuuuussu RZRZRZ ZRRZ ZZ 18518518518585185851885185185188555«« mmm« m« mmm« m« m«« mmmed ed d ede skjskjkskjsksskjskjjs joldoldoldoldoldoldoldoldolddddo dd

Grab:

 » Bredde mellem led: 400 mm

 » Vanger af slidstål (HB 400)

 » Åbningsbredde: mindste Ø: ca. 119 mm, største Ø: ca. 1860 mm 

 » Lakeret, meget solid og stabil version

 » Drejeled drejer tilbage i 0-position

 » Drejeområde 90° venstre og højre: 3 drejepunkter giver en rigtig god tilpasning 

af kævlegraben

 » Med en speciel omstyring opnås en lukkekraft på ca. 10 ton

 » En integreret tandkrans forhindrer, at stammerne glider igennem

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » Combi RZ 185: 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Combi Plus RZ 185: 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Tekniske data og egenskaber: 

131*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

RZXFLM165002 Komplet med hydrauliktilslutninger, euronorm- og trepunktsophæng kat. II 465 kg Stk. 22.178,00  

RZXRTL165002 Med hydrauliktilslutninger, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 515 kg Stk. 25.928,00  

Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

RZXFLM165003 Med hydrauliktilslutninger, euronorm- og trepunktsophæng kat. II 515 kg Stk. 30.390,00  

RZXRTL165003 Med hydrauliktilslutninger, ophæng til hjul- eller teleskoplæsser 565 kg Stk. 34.140,00  

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

RZXFLM900200 Omskifterventil enkelt - derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet til »LongNeck Combi« - inkl. 5 ton momentmotor Stk.  3.975,00   

RZXFLM900215 Omskifterventil dobbelt - derved kun 1 dobbeltvirkende styreenhed påkrævet til »LongNeck Combi Plus« - inkl. 5 ton momentmotor Stk.  4.725,00   

RZXFLM900230 Forzinket skjold, monteret Stk. 4.680,00  

Generelt tilbehør mod merpris

Til montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser

Kævlegrab »LongNeck Combi Plus«
Med endeløs-momentmotor 5 ton

Kævlegrab »LongNeck Combi« 
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Til montering på euronorm, trepunkt, på hjul- eller teleskoplæsser
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Tekniske detaljer og egenskaber:

Grab:

 » Bredde mellem led: 400 mm

 » Vanger af slidstål (HB 400)

 » Åbningsbredde:  

mindste Ø: ca. 119 mm, største Ø: ca. 1860 mm 

 » Meget solid og stabil version

 » Drejeled drejer tilbage i 0-position

 » Drejeområde 90° venstre og højre: 3 drejepunkter giver en perfekt tilpasning 

af kævlegraben

 » Med en speciel omstyring opnås en enorm lukkekraft på ca. 10 ton 

 » En integreret tandkrans forhindrer, at stammerne glider igennem

 » Inklusive hydraulikkobling og -slanger

 » LongNeck Combi: 2 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

 » LongNeck Combi Plus: 3 dobbeltvirkende tilslutninger påkrævet

Ophæng:

 » Kombineret trepunkt kat. II og euronorm-

ophæng

 » Meget solid og stabil version

 » Armen kan skubbes ud hydraulisk (trinløst 

600 mm), arbejdslængden kan justeres 

individuelt

 » Køres let ud med kunststofskinner på 

udskudsrøret.

 » Træet kan stables højt med euronorm-

ophænget til frontlæsser

 » Problemløs tilkobling til A-ramme og euronorm-

ophæng med støtteben, der kan vippes ud

 » Ekstraudstyr: Skjold

 » Ekstraudstyr: Ophæng til hjul- eller 

teleskoplæsser

HydHyddddyddydHyddydy rauraurauuuauulislislisslissllissiskkk kk kk kkkk kkk kævlævlævlvlvlvævlæ egregregregregg abab babababbab abab LonLonLLLonLonLonLonLonoL gNegNegNegNegNegNegNegNegNe kckcckck ckckckkcck ComComCComComComCommComCCombi bi bi bi bibibibi medmedmemedmedmeddmedmedmedeme enenenennenenneennne dedeldeldedeleldelldeldeleldedede øs-øs-øsøs-øøø mommommommommommommommommommmommomomomomententententententententententtenente motmomotmotmotmotmotmotomotmotmmotoroororoororoor

Kævlegrab »LongNeck Combi Plus«

Kævlegrab »LongNeck Combi«

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Skovl til transport af træer

Med den specielle form og de riflede sidekanter på 

skovlen kan man nemt transportere en træstamme, 

uden at den glider af.

Tekniske detaljer:

 » Løfteevne: 3000 kg

Til montering på euronorm
Varenummer Version Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

FPSFLM000000V Standard version – med riflede sidekanter 1400 mm 270 kg Stk. 11.085,00  

FPSFLM000005V Med hydraulisk gribearm (dobbeltvirkende tilslutning påkrævet) 1400 mm 335 kg Stk. 16.013,00  

Til montering på mini-, hjul- eller teleskoplæsser
Varenummer Version Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

FPSRTL000000V Standard version – med riflede sidekanter 1400 mm 300 kg Stk. 15.210,00  

FPSRTL000005V Med hydraulisk gribearm (dobbeltvirkende tilslutning påkrævet) 1400 mm 365 kg Stk. 19.388,00  

1

2

2
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Redskab til bundtning af træ

Varenummer Betegnelse Løfteevne Version Vægt ca. ME *DKK netto

FORFLI000000V Redskab til bundtning af træ 160 kg fast 210 kg Stk. 12.323,00  

Generelt tilbehør mod merpris

Til montering på euronorm

3 54 4

6

4

5

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

FORFLI900000 Tekstil-bundtningsbånd hvidt Stk.  675,00   

FORFLI900005 Klammer til bundtningsbånd, kasse med 1000 stk. Pakke  525,00   

FORFLI900010 Spænderedskab til tekstilbånd 16 mm Stk.  1.200,00   

FORFLI900015 Afruller med kasse Stk.  600,00   

Egenskaber: 

 » Bundtning, transport, aflægning, 

optagning og læsning med redskabet til 

bundtning

 » Forarbejdning af 1 rummeter træ på få 

minutter med motorsaven

 » Der kan anvendes en anslagsplade i højre 

eller venstre side

 » Forskellige brændelængder mulige

 » Sikkert arbejde

 » Tidsbesparelse – ikke behov for en hjælper

 » Bundtet kan løftes bekvemt med frontlæsseren

3

133*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Egenskaber: 

 » Særlig stabil konstruktion



 

TRÆFLIS-TRANSPORTANLÆG

Transportteknik fra Fliegl med redskab til fyldning af beholder 

»Dachs«

Det er nemt at fremstille, håndtere og transportere træflis med brug af kendt teknik. 

Oplagringen af træflisen i eksisterende beholdere udgør dog en flaskehals i denne 

arbejdsproces. Løsningen er »Dachs« til beholderfyldning. 

Transportsneglene tilstoppes ikke under arbejdet på grund af en optimal afstand 

mellem snegl og transportrør og en tilsvarende stigning på transportsneglen. Der 

findes forskellige modeller og rørlængder, der passer til den konkrete opgave, med en 

transportydelse på op til 1m³ pr. minut.

Fliegl Agro-Center fremstiller også transportsnegle efter ønske i enhver teknisk mulig 

længde, så man også kan fylde samlebeholdere eller højtliggende beholdere sikkert og 

hurtigt over en længere afstand. Alt efter sættets type, transporthøjden og -afstanden 

anvendes elmotorer med en effekt fra 3,0 til 5,5 kW.  

Sættet med transportsnegle kan flanges på i midten eller foran på 2,80 m brede 

stabile opbevarings- og fødebeholdere af stålplade. Til store mængder træflis findes en 

beholder, der kan vippes hydraulisk. Den er nem at fylde, da den er relativt lav. 

Fliegl Agro-Center fremstiller også individuelle løsninger efter ønske.

Rende til rørmontage i siden Rende med påbygning 

og dæksel

Forgrening 90°

Forgrening 45°  

med hurtig 

sammenkobling

Rende til rørmontage i 

midten

Rende med 

sikkerhedsafbryder 

med wire

Forgrening 45°

Forgrening 90°  

med hurtig 

sammenkobling
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* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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...individuelle løsninger med modulopbygget system

Hurtigskift til beholder midtfor
 »  Hurtig af- og påmontering med to 

låsebøjler

 » Vinkel fra 30° til 60°

Krydsgreb til beholder i siden
 » Sneglen lejret i begge sider  

– perfekt overføring af træflis  

– derved mere stabil drift

Faldgitter til beholder
 » Simpel eftermontering mulig

Hovedfordeler til en 
stigende snegl
 » Mulig transporthøjde op til 

7000 mm

 » Kastebredde op til 5000 mm 

(alt efter motorydelse) 

Kontaktskab 
Med wirestyret 

dødmandsknap

Motorer
 » Fra 3 kW til 5,5 kW

 » Forskellige omdrejningstal

Strømforsyning hurtig 
sammenkobling
 » Nem afbrydelse af 

strømforsyningen med 

16 A stikdåse og stik

Type A

Type B

Type D

Type E

Type C

135*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

10



Mange tilpasningsmuligheder - til enhver anvendelse!

Eksempel på montering: Rende med rør i siden og sikkerhedssafbryyder med wire, 

forlænger til snegl, rørforgrening 90° rør i rør

Forskellige sneglessystemer, eksempelvis snegle til

kælderskakter

Egenskaber: 

 » Rendebredde standard: 2800 mm

 » Transportkapacitet alt efter fyldhøjde: ca. 1 m³/min.

 » Individuel fremstilling

 » Mange tilpasningsmuligheder - til enhver anvendelse!

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Rende med rør Dachs

med bund, der kan vippes hydraulisk

 » Lav tømmehøjde

 » Større volumen

Højtydende redskab til beholderfyldning

Kapacitet alt efter fyldhøjde: ca. 2 m³/min

Mobil, kan vippes!

Vægægg kakakakaakakakakakannn ln lln lnn et vippespe  ud med prakrakkkk iitistististt k gk gk grebrebebb

Mobil, kan vippes!

Beholder »Big-Dachs« - bredde 3000 mm

 » Hydraulisk vippemekanisme

 » Højdejusterbare støtteben

 » Sidedæksel kan vippes ud

137*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Slidsplade til tørring af 

træflis
 » Til tørring af træflis og korn  

 » til egen fremstilling af bund  

i tørreindretning 

 » Bredde: 1185 mm,  

længde: 2500 mm,  

tykkelse/dybde: 3 mm/stanset

Varenummer Vægt ca. ME *DKK netto

HTXJFM500000 71 kg Stk.  1.387,50   

3
0

0
0

 m
m

195 mm
45 mm

Slidspladeafdækning til 

tørring af træflis

Segmentopdelt bund til egen 

fremstilling af bund i tørreindretning, 

vippeindretning osv. Bemærk:  

undgå for høj punktbelastning!

 » Mål: 3000 x 195 x 45 mm (L x B x H)

Varenummer ME *DKK netto

HTXJFM500005 Stk.  262,50   

Tørrepyramide

f.eks. på en 2200 mm bred anhænger rækker en pyramide i midten. 

Derved ventileres materialet fra midten og ud til siden.

Varenummer Vægt ca. ME *DKK netto

HTXJFM500010 12 kg Stk.  825,00   

Slynge til kælderskakter

Nem montering i eksisterende kælderskakter.

 » Rotationsværktøj: 3 stående vinkelprofiler forbindes til en enhed 

med et nav på motorakslen

 » Hus:  

Laserskårede stålpladedele, påskruede og forzinkede

 » Transportmængde: 0,5 m³/min.

 » Kastebredde: ca. 5-6 m afhængigt af træflisens kvalitet

 » Mål/pladsbehov(LxBxH): 1000 x 650 x 600 mm

 » Lagerrumsåbning (BxH): 1000 x 100 mm

 » Ydelse: 4 kW

 » Omdrejningstal: 1500 o/min.

 » Beskyttelsesklasse: IP 55

 » Spænding: 400 V

Varenummer Vægt ca. ME *DKK netto

HBBJFM102120 82 kg Stk.  14.625,00   

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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GYLLETEKNIK

Bæredygtig gyllespredning

Gylleinjektor



Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering

Compact-nedfælder 6m Compact-nedfælder 7,5m Compact-nedfælder 9m

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
140
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Tekniske detaljer:

 » Bredde: 3000-12000 mm

 » Egenvægt: ca. 450-700 kg (alt efter bredde)

 » Bredde i transportstilling  

version 7500-12000 mm: 2550 mm

 » Højde version 7500 mm: 3130 mm, i transportstilling

 » Højde version 9000 mm: 3870 mm, i transportstilling

Egenskaber: 

 » Slangetilslutningerne er fordelt over hele sneglekassens 

bredde, giver kort passage for gyllen

 » Fjederstålet tilpasser sig perfekt til jorden på grund af en 

speciel forkrøpning

 » Lav egenvægt på fordeleren, derved også egnet til mindre tanke

 » Nem montering på enhver tank – uanset producent

 » Nem at eftermontere – også på ældre tanke

 » Perfekt tilpasning til jorden med udligning af  

terrænets konturer og ensartet tryk på alle slæbesko

 » Snegl og beholder af specialstål, fuldforzinket ramme

 » Rum med mekanisk åbning til fremmedlegemer 

 » Inkl. monteringssæt, egnet til montering på alle tanke - 

tilpasning nødvendigt

Varenummer Betegnelse Bredde ME *DKK netto

GFZUSG100420 Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering 3 meter Stk. 64.883,00  

GFZUSG100430 Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering 6 meter Stk. 125.655,00  

GFZUSG100440 Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering 7,5 meter Stk. 142.080,00  

GFZUSG100450 Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering 9 meter Stk. 155.220,00  

Generelt tilbehør mod merpris

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

GFZUSG100417 Sæt med støttehjul Sæt 12.323,00  

GFZUSG900500 Transportbeskyttelse med belysning og advarselstavle Stk. 11.910,00  

Nedfælder med slæbesko »Compact« til eftermontering

141*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

11

Fig. Transportbeskyttelse med belysning og advarselstavle

Se video 



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Gylleinjektor

Spredningsteknik konkurrent Spredningsteknik Fliegl 

Gyllen indarbejdes i jorden ned til 8 cm dybde. Derved 

begrænses tabet af vigtige næringsstoffer. 

Fliegl-gylleinjektoren er perfekt til eftermontering, hvorved man opnår en meget præcis udbringning på marken. Takket være de 

skråtstillede skiver indarbejdes gyllen også fremragende på stubmarker og i stående afgrøder.

Skråtstillede, justerbare skiver ved slidsdyserne sørger med en slids i jorden for en præcis nedfældning af gyllen under græstørven og 

reducerer derved tabet af værdifulde næringsstoffer.

Denne type gyllespredning er særlig effektiv, da næringsstofferne ikke mistes men optages fuldstændigt af planterne på grund af, at 

gødningen placeres tæt på rødderne. Med den lette konstruktion kan gylleinjektoren eftermonteres på alle tanke uanset fabrikat, og den 

kan anvendes i forskellige jordarter.

efterefter førfør



Tekniske detaljer:

 » Bredde: 6000-9000 mm

143*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

11

Varenummer Betegnelse Bredde Udgange Me *DKK netto

GFZUSG100600 Gylleinjektor 6 meter 24 Stk. 180.675,00  

GFZUSG100605 Gylleinjektor 7,5 meter 30 Stk. 197.100,00  

GFZUSG100610 Gylleinjektor 9 meter 36 Stk. 221.738,00  

Konstruktion: 

 » En robust og fuldforzinket basisramme

 » Den mekaniske affjedring udligner ujævnheder i jorden og 

presser de skråtstillede skiver imod jorden med et optimalt tryk

 » Trykket kan tilpasses med justerbare spiralfjedre

 » Automatisk drypstop, når fjedrene vippes op

 » Gummidysen sidder forneden ved skiven og leder gyllen direkte 

ned i slidsen

Skiver: 

 » Fliegl-injektoren er udstyret med skråtstillede skiver, der er 

nemme at skifte

 » De selvslibende skiver (Ø 350 mm, 4 mm tykkelse) er standard

 » Disse selvslibende skiver af stål i høj kvalitet er meget holdbare 

og solide

 » Skiveafstand ca. 25 cm

 » Skiverne kan justeres skråt i to retninger

 » Takket være det patenterede system med skråtstillede skiver 

skæres græstørven op, og gyllen ledes direkte ned i slidsen. 

Efterfølgende lukkes græstørven perfekt. Derved er gyllen helt 

tildækket og ledt helt ned.

Justerbar vinkel - dermed bedre tilpasning til jordbundsforhold

Se video 



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
144
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Gylleseparator (komplet sæt)

Tekniske detaljer:

 » Elmotor 5,5 kW og 3,0 kW (til pumpen)

 » Ophæng til gaffeltruck

 » Kontaktskab

 » Suge- Ø 80 mm og overløbsslange Ø 100 mm  

(8 og 7 meter lang)

 » Bæreramme med højdejusterbare ben og spil til pumpen

 » Bunkevæg

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

GFZXXX930200 Gylleseparator (komplet sæt) Stk. 139.613,00  

Spar penge og skån miljøet – gylleseparatoren fra Fliegl giver afgørende fordele! 

Gylleseparation betyder, at den rå gylle adskilles i faste og flydende bestanddele, så de eksisterende ressourcer udnyttes bedst 

muligt. Mens den adskilte flydende del af gyllen kan udbringes uden tilstopning og med en betydeligt bedre jordinfiltrering, hvorved 

næringsstofferne hurtigere er til rådighed, bliver den adskilte faste del af gyllen til et selvkomposterende, lugtfrit fast stof, der kan 

transporteres og genanvendes som strøelse.

Dette giver en god økonomi, for gyllelagervolumen kan gøres mindre, og kravet til omrøring og arbejdet i forbindelse med udbringning 

reduceres, samtidig med at gødningsvirkningen forøges. Der kan også spares penge på strøelse, og salget af det faste materiale kan give 

yderligere indtjening.

Egenskaber:

 » Kan opstilles meget hurtigt af én mand

 » Meget højt gennemløb (kan indstilles)

 » Der spares tid og penge - meget lavt strømforbrug ca. 8 kW/h

 » Gyllevolumen reduceres ca. 15-30% - derved lavere 

omkostninger til opbevaring og transport

 » Tydeligt reducerede lugtgener

 » Lavere energibehov ved pumpning og transport 

 » Gennemledningsydelse rå gylle  kvæg op til ca. 20 m3/h 

    svin op til ca. 25 m3/h 

Gennemledningsydelsen varierer meget alt efter gyllens konsistens

Funktion: 

Gyllen ledes ind i separatoren med en pumpe. I sigtetromlen løber den flydende del af gyllen gennem en sigte og ud gennem en 

overløbsslange, mens den faste del bliver liggende i sigten, hvor den ledes til afgangen af en roterende pressesnekke og falder ned.  

En stor åbning i siden anvendes til kontrol og rengøring af sigten. Sliddele såsom sigtetromlen, snekken og pumpen kan nemt skiftes ud, 

hvilket letter vedligeholdelsen over tid. 

Se video 



Tekniske detaljer:

 » Betjening fra traktoren ved en åben grube.

 » Nem styring uden manuelt arbejde via en fjernbetjening 

(ekstraudstyr)

 » Overløbsrøret kan justeres trinløst i højden og drejes 300°

 » Kan anvendes i åbne og lukkede gyllegruber  

(min. 80 x 120 mm)

 » Kan anvendes ned til ca. 5 m grubedybde

 » Modstandsdygtig over for fremmedlegemer, hvilket giver en 

meget lav slitage

 » Meget holdbar og minimal vedligeholdelse med 

turbinekonstruktion

 » Alle funktioner kan aktiveres hydraulisk

 » 1x dobbeltvirkende styreenhed påkrævet

 » 1x styreenhed med frit returløb påkrævet

 » Suge- og trykledning Ø 170 mm

 » Fås med oprøringsfunktion

Egenskaber: 

 » Kompakt transportposition

 » Pumpen er klar til brug inden for få minutter

 » Ydelse op til 10.000 liter alt efter grubedybde

 » Meget høj ydelse ved enhver grubedybde og gylletype

 » Kan også anvendes til meget tyktflydende gylle

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

GFZXXX800695 Pumpestation »Turbo«  op til ca. 10.000 ltr./min. / kan drejes op til 300° Stk. 162.608,00  

GFZXXX800776 Oprøringsfunktion  kan drejes 300° Stk. 36.878,00  

GFZXXX800777 Trådløs fjernbetjening til betjening af suge- og overføringsarm Stk. 12.323,00  

145*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

11

Til montering på trepunktsophæng

Pumpestation »Turbo«

Pumpen kan hurtigt opstilles og er klar til brug inden for få minutter. Pumpen yder maksimalt uanset grubedybde og gylletype. Endvidere 

er den ekstrem holdbar. Pumpen har ingen gummirotorer og er meget modstandsdygtig over for fremmedlegemer, hvilket giver en meget 

lav slitage. Betjeningen er også fleksibel. 

FigFFiggFigFigFFFigFigFigFFigFigF gggigg. OOOO. OO. O. . OO. Oprøprøprøprøpprprøprpp ørprp rinrinrininnrrinrinr ninnri gsfgsfgsfgsfgsfgsfgsfgsfggsgggsgg fggggg fgggg unkunkunknnuuunknknkuun tiotiotiootiot ootiooooi nnnnnnnnn
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KomoKo pakpakt kkonso truktionn
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Se video 



* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

GELBIN100061 Kardanaksel med skydestift 1210 mm 1 3/8” - 1 3/8” Stk.  1.770,00   

SRWFLI000550 Merpris for hydraulisk vippefunktion, 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet Stk. 5.910,00  

SRWFLI000555 Omrørekurv – til kanalomrøring, til Ø 500 mm omrørevinge Stk. 2.873,00  

SRWFLI000560 Omrørekurv – til kanalomrøring, til Ø 600 mm omrørevinge Stk. 3.083,00  

SRWFLI900050 Merpris for omrørevinge Ø 600 mm (til meget høj omrøreeffekt – traktor med over 100 hk påkrævet),  

leveres da med Ø 600 mm i stedet for Ø 500 mm

Stk.  1.650,00   

Traktordrevet omrører

Meget lidt følsom over for smuds på grund af chromlegering og tætning

 » Til ophængning på  

trepunktslift (Kat. II). 

 » Kan anvendes allerede fra en grubeåbning på 550 x 700 mm. 

 » Påkrævet effekt: fra 60 hk. 

 » Trykvinge med tre lameller med en vingediameter på 500 mm. KanKKanKanKaKan aaanannnanvenvenvevenvennv desdesdesdesdesdesdde iii åbnåbnbnbne oe oee oog g lg lgg lukkukkkkukkukkedeedededeede grgrgrgrg ubeubeubeuber!r!r!r

Til montering på trepunkt
Varenummer Betegnelse Længde Vægt ca. ME *DKK netto

SRWFLI300000 Traktordrevet omrører 3000 mm 140 kg Stk. 16.838,00  

SRWFLI400000 Traktordrevet omrører 4000 mm 150 kg Stk. 17.250,00  

SRWFLI500000 Traktordrevet omrører 5000 mm 170 kg Stk. 17.655,00  

SRWFLI600000 Traktordrevet omrører 6000 mm 200 kg Stk. 18.068,00  

HøjHHøjøjHH t dtydtyty endenddnde oe oe oomrømrørmrørevingeMekMekMekMekkanianianaa sk sk kks monmonmomonmomomo tagtagtatagebuebubuebuebuuuk k kk
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ADAPTERE, VÆGTE OG TILBEHØR

Maks. fleksibilitet

Trepunktsadapter, der kan vippes ud



Front- og bagvægt med indbygget værktøjsholder

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

SZBXXX200080 Frontvægt af armeret beton 800 kg Stk.  10.875,00 

SZBXXX200085 Frontvægt af armeret beton 1000 kg Stk.  11.625,00  

SZBXXX200090 Frontvægt af armeret beton 1200 kg Stk.  13.875,00 

SZBXXX200095 Frontvægt af armeret beton 1500 kg Stk.  17.625,00 

SZBXXX200100 Frontvægt af armeret beton 1800 kg Stk. 21.750,00  

SZBXXX200105 Frontvægt af armeret beton 2000 kg Stk. 25.500,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Belysning ME *DKK netto

SZBXXX200200 Konturlygter med holder og kabelforlængelse LED Sæt  2.625,00   

Kompakte vægte i et godt design med centralt tyngdepunkt.

 » Vægtene støbes af armeret beton i høj kvalitet i et godt design.

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Inkl. værktøjsholder 

 » Ekstraudstyr: Konturlygter

Frontmonteret beskyttelsesskjold

Passer til frontvægte af armeret beton.

 » Bedre visibilitet ved kørsel på offentlig vej dag og nat

 » Trepunktsophæng

 » Med rangerekobling

 » Konturlygter og reflekterende advarselsfolie giver høj visibilitet om 

natten

 » Kan indstilles i bredden fra 2300 mm - 2700 mm i trin af 50 mm - 

derved egnet til enhver traktor

Varenummer Version Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

FPTXXX000000 Passer til vægt 400 - 1000 kg 770 mm 475 mm 70 kg Stk.  5.250,00   

FPTXXX000005 Passer til vægt 1500 kg 770 mm 475 mm 70 kg Stk.  6.150,00   

Til montering på trepunktsophæng

Vægt B L H

800kg 1320 740 570

1000kg / 1200kg / 1500kg 1470 790 610

1800kg / 2000kg 1670 985 715

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
148
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Hjælpemidler til montering af hjul

Gaffelophæng:  

Laske mål 150 mm x 70 mm

 » Monterings-hjælpemidlet sættes på gaflerne på en 

pallegaffel

 » Til hjul op til 1000 mm bredde og Ø 1000-2400 mm

 » Hurtigt skift af tunge og store hjul på landbrugs- og 

entreprenørmaskiner

 » Kræver kun en person

Hjulmonteringsvogn
 » Til hjul op til Ø 1000-2200 mm

 » Mål (LxBxH): 1300 x 1015 x 1580 mm

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

SBWXXX970200 Hjælpemidler til montering af hjul 115 kg Stk. 6.900,00  

Varenummer Betegnelse Kapacitet Dækbredde maks. Vægt ca. ME *DKK netto

SBWXXX970100 Hjulmonteringsvogn 1200 kg 800 mm 120 kg Stk. 7.500,00

SBWXXX970105 Hjulmonteringsvogn 1500 kg 1100 mm 150 kg Stk. 7.560,00

Frontvægt af stål

Kompakte vægte med centralt tyngdepunkt.

 » Trepunktsophæng kat. II

 » Vægtene fremstilles af stål

Varenummer Vægt ca. Bredde Højde Dybde ME *DKK netto

SZBXXX200060 400 kg 1000 mm 420 mm 420 mm Stk. 4.845,00  

Hækvægt til trækbomme af armeret beton
 » Vægten kan hurtigt hægtes af og på ved trækbommen på trækstængerne – uden at 

man skal stige ud

 » De gunstige mål på vægten giver en god frihøjde og en uhindret tilkobling af køretøjer

 » Inklusive rangerekobling

Varenummer Bredde Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

SZBXXX200050 1340 mm 570 mm 620 mm 1500 kg Stk. 9.443,00  

ME

Frontvægt af armeret beton
 » Trepunktsophæng kat. II

 » Alle vægte er udstyret med en rangerekobling, som gør det muligt at koble 

køretøjer hurtigt til og fra

 » Vægtene støbes af armeret beton i høj kvalitet i et godt design

Varenummer Vægt ca. Bredde Højde Dybde ME *DKK netto

SZBXXX200000 400 kg 780 mm 580 mm 480 mm Stk. 5.175,00  

SZBXXX200005 600 kg 780 mm 650 mm 630 mm Stk. 5.588,00  

SZBXXX200010 800 kg 780 mm 850 mm 600 mm Stk. 5.993,00  

SZBXXX200015 1000 kg 780 mm 850 mm 600 mm Stk. 7.553,00  

SZBXXX200020 1500 kg 1100 mm 800 mm 870 mm Stk. 10.185,00  

149*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Vippebeholder »Universal«

Med mekanisk tømning med wire, kan indstilles

Med ophæng til gaffeltruck
Varenummer Bredde Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABFFLM120000 1200 mm 600 mm 1070 mm 135 kg Stk. 5.062,50  

Beholder på hjul »Universal«

Universal anvendelse, til praktisk transport af enhver type gods.

Til montering på euronorm
Varenummer Bredde Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

ABFFLM000200 1400 mm 1215 mm 1270 mm 175 kg Stk. 9.690,00  

Kasse til skovbrug

Til praktisk brug ved skovarbejde til alt værktøj og 

alle redskaber.

Varenummer Bredde Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

FORFLI000100V 1300 mm 820 mm 1480 mm 200 kg Stk.  4.650,00   

1070 mm

Højde på ben
100 mm

1200 mm

740 mm

6
0

0
 m

m

Til montering på euronorm - og trepunktsophæng

Egenskaber: 

 » Støjsvage styrehjul med massive dæk, med bremse, 

kan drejes 360°

 » Kurvens mål: 1140 x 1350 x 900 mm (L x B x H)

 » 4 styrehjul, heraf 2 med bremse

Egenskaber: 

 » Kan stables

 » Gaffellaske mål: 142 mm x 52 mm ( indvendige mål)

Egenskaber: 

 » Opdelt i to rum - skillevæggen kan tages ud

 » Kurvens mål: 1190 x 1190 x 490 mm (L x B x H)

TømTømTømTømTømmehmehmehmehme aneaneaneaneane

SikSikSikkkkerker trtransansansporporpp tt StaStaStaStabilbilbilbiile se se sssstyrtyrtyrtyrtyrtyrtyrtyrtyrehjehjehjehjehjeeehjuluullulul

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
150
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Hurtigskift

Tekniske detaljer:

 » Gaffellaske mål: 150 mm x 70 mm

 » 2 dobbeltvirkende hydraulikcylindre

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

 » Ophæng til gafler på køretøjet

 » Euronorm på redskabet

Med ophæng til gaffeltruck
Vare-nr. Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

SWRFLM000001V Hurtigskift 190 kg Stk. 13.553,00  

Truckadapter »Multi-Hitch«

Tekniske detaljer:

 » Med kuglekobling K80

 » Trepunktsophæng kat. II, kat. III på forespørgsel

 » Bolt til trækøjer - boltdiameter 35 mm

 » Lastkrog op til 2,5 t.

Med ophæng til gaffeltruck
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

SWRFLM000003 Truckadapter Multi-Hitch 125 kg Stk. 11.003,00  

Egenskaber: 

 » Truck-ophænget »Multi-Hitch« er et universal-

hjælpemiddel til rangering og læsning af last samt til 

anhængere og landbrugsredskaber. Truck-ophænget 

placeres og låses på truckens gafler, og hjælpemidlet 

kan varieres i tre størrelser.

Egenskaber: 

 » Med hurtigskiftet fra Fliegl kan alle euro-redskaber til- og frakobles 

uden problemer, eksempelvis på en gaffeltruck – og på den måde 

bliver din truck til en allround-maskine!

Krog til tung last
Med krogen fra Fliegl er det muligt at løfte og transportere tung last på en sikker måde. 

Tekniske detaljer:

 » Løfteevne: op til ca. 5 ton

 » Med integreret svirvelkrog

Egenskaber: 

 » Kan drejes 360° under belastning

 » Gaffelkrogen er lejret i kuglelejer og sikret

Med ophæng til hjul- eller teleskoplæsser
Vare-nr. Betegnelse Længde Vægt ca. ME *DKK netto

LHVRTL000100V Krog til tung last 1100 mm 220 kg Stk. 14.393,00  

151*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

SWRFLM900002 Krog til påsvejsning, løs (euronorm) Stk.  67,50   

NKTXXX516003 Krog til påsvejsning (løs), kraftig version (euronorm) Stk.  82,50   

SWRFLM000803 Krog til påsvejsning med modstykke (fig. 1+3) Sæt  105,00   

SWRFLM900003 Øsken til påsvejsning, løs (euronorm) Stk.  37,50   

SWRFLM900005 Øsken til påsvejsning, lang med 55 mm afstand (euronorm). Egnet til montering på lige plade, uden skråflade (se fig. 6) Stk.  52,50   

SWRFLM000802 Konsoller til påsvejsning forkrøppede, sæt (1x venstre, 1x højre) Sæt  450,00   

SWRFLM000804 Konsol til påsvejsning forkrøppet, højre Stk.  255,00   

SWRFLM000805 Konsol til påsvejsning forkrøppet, venstre Stk.  255,00   

SWRFLM000809 Konsoller til påsvejsning lige, sæt - (1x venstre, 1x højre) Sæt  450,00   

SWRFLM000808 Konsol til påsvejsning lige, højre Stk.  255,00   

SWRFLM000807 Konsol til påsvejsning lige, venstre Stk.  255,00   

6

højre

forkrøppet lige

venstre

højre

venstre
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Generelt tilbehør mod merpris

3

 » Passer til alle frontlæssere

 » Giver en problemfri til- og frakobling af alle arbejdsredskaber 

(så godt som alle nye frontlæsser-arbejdsredskaber anvendes 

med denne type ophæng)

 » Kan frakobles med et enkelt greb

 » Afstandsbøsninger på frontlæsserarmene muliggør individuel 

montering

 » To monteringspunkter pr. side til skubbestangen til 

redskabsaktivering – derved kan vippevinklen indstilles 

individuelt

 » Kan tilkobles, uden at man skal stige ud

 » Vægt: ca. 59 kg

Ramme til hurtigskift »Euronorm«

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

SWRFLM000000 Ramme til hurtigskift lakeret, inkl. forkrøppede konsoller til påsvejsning 68 kg Stk. 2.543,00  

SWRFLM000002 Ramme til hurtigskift lakeret, inkl. lige konsoller til påsvejsning 68 kg Stk. 2.543,00  

SWRFLM900004 Ramme til hurtigskift lakeret, uden konsoller til påsvejsning 52 kg Stk. 2.138,00  

Ramme til hurtigskift,  

kan låses hydraulisk

Uden at man skal stige ud af traktoren! 

Bekvem til- og frakobling udført fra kabinen! 

Hydraulikslanger medfølger!

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

SWRFLM000004 Ramme til hurtigskift, kan låses hydraulisk (løs, uden konsoller til påsvejsning) 56 kg Stk. 3.203,00  

Tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

SWRFLM000900 Sæt til ændring til hydraulisk redskabsbetjening/version med en cylinder Sæt  675,00   

SWRFLM900200 Sæt til ændring til hydraulisk lås på rammen til hurtigskift Sæt  1.425,00   

Ramme til hurtigskift, kan låses hydraulisk

7 8

7

8

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

HGBFLM000000 Type II/S (version med to cylindre) 82 kg Stk. 5.753,00  

HGBFLM000002 Type II/S (version med to cylindre) skubbestangen kan justeres, 3 justeringsmuligheder á 100 mm 86 kg Stk. 6.405,00  

HGBFLM000001 Version med en cylinder 41 kg Stk. 3.450,00  

HGBFLM000003 Version med en cylinder, skubbestangen kan justeres, 3 justeringsmuligheder á 100 mm 43 kg Stk. 4.110,00  

Redskabsbetjening hydraulisk

passer til alle typer frontlæsser

 » Meget høj løftevandring på 850 mm giver en vippevinkel op til 180°  

(se billede a og b)

 » Ideel overføring af kraften med en optimeret cylinderomstyring  

(se billede c)

 » Den stærkere, store stempelside trækker det læssede arbejdsredskab 

bagud, ca. 3,6 ton trækkraft

 » Den svagere, mindre stempelside presser arbejdsredskabet nedad ved 

tømning (her er der alligevel ikke behov for så stor kraft)

 » Der er ikke behov for en hurtigtømningsventil, da den mindre stempelside 

(der ikke har behov for så stor en oliemængde) styrer tømningen

 » Meget robust og kompakt konstruktion, alle lejringer udført med 30 mm 

tykke bolte

 » Dobbelt lejret i bøsninger forneden (selvsmørende)

 » Inklusive hydraulikslanger og forskruninger op til midten af frontlæsseren
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Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

HGBFLM001000 Type I/S (standard cylinderomstyring) løftevandring: 700 mm 78 kg Stk. 5.588,00  

HGBFLM001001 Type I/S (version med en cylinder) 39 kg Stk. 3.120,00  

VerVerVererrVVeV siosiosiosiosion mn mn mnnn edeed edeed ed eneneneneeen lcylcyylylyllcylcyyly indindinndndndddindindndindii di dndin ererrerereereee

Frontlæsseradapter

Med automatisk klapsikring, euronorm 

Med denne specielle adapter kan man også tilkoble alle redskaber med trepunktsophæng til frontlæsseren 

(f.eks. balletransportudstyr) – topstangens øverste del kan justeres i højden.

 » Fra euronorm til trepunktsophæng

Varenummer Version Overflade Vægt ca. ME *DKK netto

FLAFLM000000V Standard version Fuldforzinket 59 kg Stk. 2.708,00  

FLAFLM000100 Forstærket version Lakeret 90 kg Stk. 4.763,00  

Trækkraft: 3,6 t. ved 180 bar

Trykkraft: 5,0 t. ved 180 bar

Udelt plade til påsvejsning
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153*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de

12

Billede c) type II/S Type I/S



Trepunktsadapter, kan vippes ud

2

Trepunktsadapter med hydraulisk lås43 +

5

Trepunktsadapter, rå - uden ophæng

6 1084 mm

Varenummer Betegnelse/version Vægt ca. ME *DKK netto

DPAFLM000000V Trepunktsadapter – fast 54 kg Stk. 2.468,00  

DPAFLM000005V Trepunktsadapter – kan vippes ud 58 kg Stk. 3.038,00  

DPAFLM000006V Trepunktsadapter - kan låses hydraulisk, fast 59 kg Stk. 4.433,00  

DPAFLM000007V Trepunktsadapter - kan låses hydraulisk, kan vippes ud 63 kg Stk. 5.258,00  

DPAFLM900010 Hydraulisk lås, løst sæt til ændring 8 kg Sæt  1.500,00   

DPAFLM000008 Trepunktsadapter, rå – uden ophæng 45 kg Stk. 1.643,00  

Trepunktsadapter »Universal«

Med trepunktsadapteren Universal kan alle 

redskaber med euronorm-ophæng monteres på 

trepunktsophænget. Man kan uden problemer 

montere rundballetænder i de koniske 

bøsninger, der allerede er svejset på. Adapteren 

kan således anvendes som hækmonteret 

ballegaffel.

 » Trepunkt kat. II

 » Ophæng FEM 2A (410 mm) til gafler

 » Særlig robust konstruktion -  

også egnet til tung last

 » Løfteevne: ca. 3 ton
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Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

DPAFLM000100V Trepunktsadapter »Universal« 75 kg Stk. 3.533,00  

3

4

6

5

Trepunktsadapter

Trepunktsadapter, fast

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Ophæng »på redskab« Løfteevne op til ca. A B C Vægt ca. ME *DKK netto

SPDFLM000004 Kat. kommunal 500 kg 330 mm 20 mm 20 mm 5 kg Stk. 1.148,00  

SPDFLM000003 Kat. 0 1000 kg 485 mm 20 mm 20 mm 26 kg Stk. 1.808,00  

SPDFLM000000 Kat. I 1200 kg 665 mm 18 mm 20 mm 32 kg Stk. 1.643,00  

SPDFLM000001 Kat. II 1400 kg 825 mm 25 mm 28 mm 32 kg Stk. 1.560,00  

SPDFLM000005 Kat. II/S 1600 kg 825 mm 25 mm 28 mm 35 kg Stk. 1.725,00  

SPDFLM000002 Kat. III 1800 kg 954 mm 32 mm 36 mm 85 kg Stk. 3.285,00  

Varenummer Ophæng Løfteevne op til ca. A B C Vægt ca. ME *DKK netto

SPDFLM000803 Kat. kommunal 500 kg 390 mm 480 mm 403 mm 4 kg Stk. 450,00  

SPDFLM000801 Kat. 0 1000 kg 565 mm 665 mm 400 mm 6 kg Stk. 615,00  

SPDFLM000800 Kat. I til III 1500 kg 735 mm 845 mm 573 mm 16 kg Stk. 660,00  

SPDFLM000802 Kat. II med version med 

bolte

1500 kg 735 mm 845 mm 568 mm 22 kg Stk. 863,00  

A-ramme

Hurtig, nem og sikker til- og frakobling med en 

A-ramme fra Fliegl!

 » Med frigørelseswire samt bolte til topstang og 

trækstænger og betjeningsvejledning

 » Meget solid og stabil version med ekstra 

rammeforstærkning

 » En fjederbelastet spærreklinke låser automatisk ved 

tilkobling (skal dog også låses med en fjedersplit)

 » Perfekt konstruktion og forarbejdning

C

A
B

A

B;  

Ø bolt

C;  

Ø bolt

A-rammen fra Fliegl (med redskabstrekant) er en enkeltfasekobling, der kan monteres på forreste 

og bagerste trepunkt på enhver traktor (kat. I, II og III).

A-ramme modstykke

Passer til vores A-rammer i grundet version.

Med justerbar sikringslaske, der kan svejses på det enkelte 

arbejdsredskab.

2

2

Frontlift »Universal« 4 ton
 » Trepunktsmontering med fangkrog til trækstænger

 » Kompakt konstruktion

 » Trækstænger kan klappes ind

 » Frontliften kan nemt afmonteres og monteres  

ved at fjerne to bolte

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Varenummer Betegnelse Ophæng på redskab Løftehøjde Vægt ca. ME *DKK netto

SZBXXX100007V Frontlift »Universal« 4 ton Trepunktsadapter kat. II 846 mm 145 kg Stk. 18.480,00  

Frontlift »Universal« 1,8 ton

Levering: Komplet med hydraulikslanger (1500 mm lange) 

samt svejsekonsoller (til traktoren)

 » Frontliften kan nemt afmonteres og monteres ved at fjerne to bolte

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet FroFFroroFroF ontlntltlltlntltln l ftiftiftfiftiftftiftiftiftf 11111,11,1,8 t8 t8 t8 t88 t8 ononononononnonn

Varenummer Betegnelse Ophæng på redskab Løftehøjde Vægt ca. ME *DKK netto

SZBXXX100005V 1,8 t. komplet, forzinket – til traktorer op til 90 hk Kat. II 749 mm 130 kg Stk. 13.553,00  

SZBXXX100098 Plade til påsvejsning til frontlift - - - Stk.  600,00   

8
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 » Virkemåde: Man kører spidsen af A-rammen imod et vilkårligt punkt på U-rammen på redskabstrekanten, aktiverer hydraulikken, 

hvorefter arbejdsredskabet glider sikkert i indgreb. Dermed behøver man ikke længere at stige ind og ud af traktoren ved tilkobling af 

et redskab.
74
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155*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 
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Mellemadapter
 » Gør det muligt at montere alle redskaber med euronorm-ophæng på din hjul- eller 

teleskoplæsser. Spørg os!

 » Op til 3 t. Løfteevne

 » Særlig kompakt konstruktion, gunstigt tyngdepunkt, meget tæt på læsseren

 » Med enhåndsbetjent låsegreb

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

ZADFLM000000 Mellemadapter »Universal« til forskellige ophængstyper (specialfremstilling) Stk. 8.213,00  

ZADFLM000095V Mellemadapter JCB Q-Fit 105 kg Stk. 8.130,00  

ZADFLM000015V Mellemadapter Kramer - type 212, 312, 612 105 kg Stk. 8.130,00  

ZADFLM000025V Mellemadapter Manitou 105 kg Stk. 8.130,00  

ZADFLM000030V Mellemadapter Merlo - type 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT 105 kg Stk. 8.130,00  

4

5
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1

21

Krog til påsvejsning

Merlo Hauer smededeTrækstang

Varenummer Betegnelse Type / version ME *DKK netto

ZADFLM000200 Krog til påsvejsning (løs) til Merlo 26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT Stk.  150,00   

SWRFLM900001 Krog til påsvejsning til Hauer-ophæng venstre Stk.  262,50   

SWRFLM900006 Krog til påsvejsning til Hauer-ophæng højre Stk.  262,50   

SWRFLM900007 Krog til påsvejsning til Hauer-ophæng venstre Stk.  150,00   

SWRFLM900008 Krog til påsvejsning til Hauer-ophæng højre Stk.  150,00   

NKTXXX516001 Krog til påsvejsning på trækstang op til 30 mm aksel, kat. II, a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm Stk.  165,00   

NKTXXX516004 Krog til påsvejsning på trækstang op til 38 mm aksel, kat. III, a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm Stk.  225,00   

NKTXXX516005 Krog til påsvejsning smedet, kat. II Stk.  187,50   

a

b

c

Ramme til mellemadapter, løs

til mekanisk værktøjslås.

Adapterramme til hjul- eller teleskoplæssere til montering af 

redskaber med euro-system til hurtigskift. Spørg os!

Generelt tilbehør mod merpris

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

ZADFLM100500 Sæt til ændring til hydraulisk lås 8 kg Sæt 2.303,00  

4 5

Mellemadapter trepunkt til ophæng på hjul- eller teleskoplæsser

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

ZADFLM000500 Mellemadapter til hjul- eller teleskoplæsser på trepunktsophæng kat. II 130 kg Stk. 13.305,00  

ZADFLM000510 Mellemadapter til hjul- eller teleskoplæsser på trepunktsophæng kat. III 135 kg Stk. 14.205,00  

ZADFLM000520 Ramme rå, uden ophæng, på trepunktsophæng kat. II 93 kg Stk. 5.828,00  

ZADFLM000530 Ramme rå, uden ophæng, på trepunktsophæng kat. III 97 kg Stk. 6.818,00  

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Varenummer Højde Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

ZADFLM000005 480 mm 1150 mm 85 kg Stk. 3.203,00  



Producent Køretøjstype Varenummer *DKK netto

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158  1.612,50   

Ahlmann AX-serie ZADFLM000159  1.425,00   

Atlas AR55-95 ZADFLM000145  1.425,00   

Atlas A-D serie, E-serie op 

til 86E

ZADFLM000146  1.725,00   

Atlas AR35 ZADFLM000147  1.425,00   

Bobcat Teleskoplæsser - rør Ø80 ZADFLM000185  2.325,00   

Krog til påsve-

jsning (løs) til 

Merlo

26.6 LPT / 33.7 KT / 

30.9 KT

ZADFLM000200  150,00   

Case 221B ZADFLM000138  1.425,00   

Caterpillar 330 ZADFLM000176  1.725,00   

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177  975,00   

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178  1.425,00   

Claas / Kramer Scorpion / 

420/520/620

ZADFLM000165  1.425,00   

Dieci - 60.9 Agri 

Max/Samson

Teleskoplæsser ZADFLM000196  1.425,00   

Dieci - Agri 

Farmer 28,7

Teleskoplæsser ZADFLM000188  1.425,00   

Faresin Teleskoplæsser ZADFLM000103  1.425,00   

Faucheux FX Weiss ZADFLM000101  975,00   

Faucheux FX Grå ZADFLM000102  975,00   

Fuchs Minilæsser ZADFLM000154  975,00   

Gehl Minilæsser ZADFLM000141  900,00   

Giant Tobroco Minilæsser ZADFLM000127  1.425,00   

Haloutte Minilæsser ZADFLM000128  1.425,00   

Hanomag 66D ZADFLM000155  1.725,00   

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156  2.325,00   

Hanomag 22er serie ZADFLM000157  1.425,00   

JCB Q-Fit ZADFLM000180  1.725,00   

JCB 526 Agri ZADFLM000181  1.725,00   

JCB Q-Hitch ZADFLM000182  1.725,00   

JCB 520-40 / 527-55/

Compact

ZADFLM000183  1.425,00   

JCB 406-409B ZADFLM000184  1.425,00   

JCB 409 ZADFLM000197  1.425,00   

JLG/Deutz-Fahr Teleskoplæsser ZADFLM000152  1.425,00   

John Deere Teleskoplæsser ZADFLM000164  1.725,00   

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189  975,00   

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136  1.725,00   

Producent Køretøjstype Varenummer *DKK netto

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137  1.725,00   

Kramer 312-1150 ZADFLM000125  975,00   

Kramer 250 / 3035 ZADFLM000126  975,00   

Kramer 750T ZADFLM000129  1.425,00   

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160  975,00   

Liebherr L512-556 ZADFLM000161  2.325,00   

Liebherr Teleskoplæsser ZADFLM000162  1.425,00   

Mailleux MX frontlæsser - aksler- 

Ø50 mm

ZADFLM000187  1.725,00   

Manitou MRT-serie -rør-Ø80 mm ZADFLM000150  1.425,00   

Merlo LPT-serie, KT- serie ZADFLM000100  1.425,00   

Merlo Type-3 med låse-lasker ZADFLM000104  1.725,00   

NewHolland Teleskoplæsser ZADFLM000153  1.425,00   

Nirschl Minilæsser ZADFLM000124  1.425,00   

O&K L15 ZADFLM000117  2.325,00   

Paus Minilæsser ZADFLM000151  1.425,00   

Schaeff SKL821-SKL833 -  

bolt Ø50

ZADFLM000120  1.425,00   

Schäffer Teleskoplæsser ZADFLM000115  1.425,00   

Schäffer / JCB Minilæsser /3045 / 403 ZADFLM000116  975,00   

Striegl Minilæsser ZADFLM000108  975,00   

Terex TL80-120 ZADFLM000121  975,00   

Terex TL160-360 - bolt - Ø50 

mm

ZADFLM000122  1.425,00   

Terex TL65 - bolt - Ø35 mm ZADFLM000123  1.425,00   

Thaler Minilæsser ZADFLM000142  975,00   

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170  1.425,00   

Volvo 125B ZADFLM000171  1.425,00   

Volvo L50 ZADFLM000172  2.325,00   

Volvo L45B ZADFLM000173  1.425,00   

Volvo L25B ZADFLM000174  1.425,00   

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175  975,00   

Weidemann CX-serie, CX LP-serie, CX 

LP T-serie

ZADFLM000105  975,00   

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131  1.425,00   

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190  975,00   

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191  1.425,00   

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192  1.425,00   

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193  1.425,00   

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194  1.425,00   

Konsoller til påsvejsning til lynskift og fast montering, der ikke er anført her, kan leveres på forespørgsel.

Sæt med svejsedele til mini-, hjul- eller teleskoplæsser

Før påsvejsning skal man endnu engang med trækkeren kontrollere, om vippevinklen passer, om der skal monteres endestop, 

og om der er kollisionspunkter mellem trækkeren og redskabet.  

Først derefter svejses konsollerne fast.
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Konisk bøsning

Varenummer Betegnelse Indv. diameter Længde ME *DKK netto

NKTXXX517008 Konisk bøsning til frontlæssertænder (forkrøppet) 25 mm 100 mm Stk.  90,00   

NKTXXX517002 Konisk bøsning til frontlæssertænder (standard) 25 mm 100 mm Stk.  78,75   

NKTXXX517005 Konisk bøsning til frontlæssertænder (forstærket) 25 mm 110 mm Stk.  93,75   

NKTXXX517004 Konisk bøsning til frontlæssertænder (lang) / 

forstærket

25 mm 145 mm Stk.  127,50   

NKTXXX517009 Konisk bøsning til frontlæssertænder (lang) 25 mm 180 mm Stk.  112,50   

NKTXXX517011 Konisk bøsning til frontlæssertænder (presset) / udløb 25 mm 100 mm Stk.  37,50   

NKTXXX517001 Konisk bøsning til rundballetænder 32 mm 110 mm Stk.  116,25   

NKTXXX517007 Konisk bøsning til rundballetænder 32 mm 148 mm Stk.  180,00   

NKTXXX517006 Konisk bøsning til tænder til tung last 32 mm 200 mm Stk.  240,00   

Frontlæssertænder
 » Komplet med møtrik

 » Gevind M 22 x 1,5 mm

 » Ø 36 mm maks. belastning 630 daN ved bøjespændingspunkt 880 mm

Varenummer Betegnelse Form Længde ME *DKK netto

SDGFLM900002 Frontlæssertænder lige 810 mm Stk.  112,50   

SDGFLM900002A Frontlæssertænder (250 kg ved spændingspunkt 600 mm) lige 810 mm Stk.  47,25   

SDGFLM900003 Frontlæssertænder lige 1000 mm Stk.  232,50   

SDGFLM900004 Frontlæssertænder lige 1100 mm Stk.  255,00   

SDGFLM900005 Frontlæssertænder lige 1400 mm Stk.  382,50   

SDGFLM900008 Frontlæssertænder buet 680 mm Stk.  180,00   

SDGFLM900007 Frontlæssertænder buet 800 mm Stk.  232,50   

SDGFLM900006 Frontlæssertænder buet 975 mm Stk.  315,00   

SDGFLM900009 Frontlæssertænder (specialkonus) forkrøppet 800 mm Stk.  127,50   

SDGFLM900013 Frontlæssertænder forkrøppet 880 mm Stk.  307,50   

Rundballetænder
 » Komplet med møtrik

 » Gevind M 28 x 1,5 mm (kan f.eks. anvendes til vores fritsyns-gafler)

 » Ø 42 mm maks. belastning 1100 daN ved bøjespændingspunkt 800 mm

Varenummer Betegnelse Længde ME *DKK netto

STGFLM000807 Rundballetænder 900 mm Stk.  322,50   

STGFLM000808 Rundballetænder 1000 mm Stk.  360,00   

STGFLM000809 Rundballetænder 1100 mm Stk.  382,50   

STGFLM000810 Rundballetænder 1200 mm Stk.  420,00   

STGFLM000811 Rundballetænder 1400 mm Stk.  472,50   

Varenummer Betegnelse Længde Vægt ca. ME *DKK netto

STGFLM000828 Tænder til tung last 1100 mm 16 kg Stk.  900,00   

Beskyttelse til tænder ved transport på vej

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

BTGFLM900030 Beskyttelse til tænder til transport på vej (pr. tand) Stk.  375,00   

Tænder til tung last
 » Komplet med møtrik

 » Gevind M 28 x 1,5 mm

 » Ø 55 mm maks. belastning 2200 daN ved bøjespændingspunkt 800 mm

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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Holder til frontlæssertænder
Til frontlæssertænder med påsvejsede koniske bøsninger til fremstilling  

af front- eller hæk-læssegafler (uden tænder). Rør: 80 x 80 mm. Passer til gevind M 22 x 1,5 mm.

Varenummer Betegnelse Længde Hulafstand Hulantal Vægt ca. ME *DKK netto

SDGFLM900098 Tandholder 1050 mm 200 mm 6 22 kg Stk.  1.275,00   

SDGFLM900100 Tandholder 1250 mm 200 mm 7 26 kg Stk.  1.425,00   

SDGFLM900102 Tandholder 1450 mm 200 mm 8 30 kg Stk.  1.725,00   

SDGFLM900104 Tandholder 1650 mm 200 mm 9 34 kg Stk.  1.875,00   

SDGFLM900106 Tandholder 1850 mm 200 mm 10 38 kg Stk.  2.100,00   

SDGFLM900108 Tandholder 2050 mm 200 mm 11 42 kg Stk.  2.250,00   

SDGFLM900110 Tandholder 2250 mm 200 mm 12 46 kg Stk.  2.400,00   

Til rundballetænder med påsvejsede koniske bøsninger til  

fremstilling af front- eller hæk-læssegafler (uden tænder).  

Rør: 100 x 100 mm. Passer til gevind M 28 x 1,5 mm.

Varenummer Betegnelse Længde Hulafstand Hulantal Vægt ca. ME *DKK netto

SIGFLM000100 Tandholder 1650 mm 388 mm 5 32 kg Stk.  1.800,00   

SIGFLM000102 Tandholder 1850 mm 350 mm 6 36 kg Stk.  2.100,00   

SIGFLM000104 Tandholder 2050 mm 325 mm 7 40 kg Stk.  2.250,00   

SIGFLM000106 Tandholder 2250 mm 307 mm 8 44 kg Stk.  2.475,00   

SIGFLM000108 Tandholder 2450 mm 294 mm 9 48 kg Stk.  2.625,00   

Konisk møtrik / konisk ring

Varenummer Betegnelse Version ME *DKK netto

SDGFLM900020 Konisk møtrik til frontlæssertænder M 22 x 1,5 mm / konisk Stk.  18,75   

STGFLM900001 Konisk møtrik til rundballetænder M 28 x 1,5 mm / konisk Stk.  26,25   

Varenummer Betegnelse Version ME *DKK netto

STGFLM900002 Konisk ring til rundballetænder M 28 x 1,5 mm / konisk Stk.  37,50   

1 2

1

1

2

Underskruet kniv
Underskruet kniv af HB 450, boret

Varenummer Betegnelse Version Hulafstand ME *DKK netto

SGSFLM900046 12 x 110 mm (pr. meter) løs 200 mm mtr.  937,50   

SGSFLM900047 12 x 110 mm (pr. meter) monteret 200 mm mtr.  1.275,00   

SGSFLM900044 16 x 150 mm (pr. meter) løs 200 mm mtr.  1.275,00   

SGSFLM900043 16 x 150 mm (pr. meter) monteret 200 mm mtr.  1.425,00   

SGSFLM900042 20 x 200 mm (pr. meter) løs 200 mm mtr.  1.350,00   

SGSFLM900041 20 x 200 mm (pr. meter) monteret 200 mm mtr.  1.650,00   

SGSFLM900040 25 x 200 mm (pr. meter) løs 200 mm mtr.  1.650,00   

SGSFLM900045 25 x 200 mm (pr. meter) monteret 200 mm mtr.  2.025,00   

SGSFLM900050 30 x 300 mm (pr. meter) løs 200 mm mtr.  2.475,00   

SGSFLM900055 30 x 300 mm (pr. meter) monteret 200 mm mtr.  2.850,00   

Slidstål skrabekant
Af stål i høj kvalitet HB 500

 » Til påsvejsning på frontlæsserskovl eller sneplov

 » Følgende længder kan leveres: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 og 3000 mm

Varenummer Tykkelse x bredde passer til ME *DKK netto

SGSFLM900028 12 x 80 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  300,00   

SGSFLM900030 12 x 110 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  352,50   

SGSFLM900025 16 x 150 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  637,50   

SGSFLM900031 20 x 150 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  862,50   

SGSFLM900032 20 x 200 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  975,00   

SGSFLM900035 25 x 200 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  1.125,00   

SGSFLM900038 30 x 300 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  1.725,00   

SGSFLM900039 40 x 300 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  2.137,50   

SGSFLM900048 40 x 400 mm (pr. meter) Skovle, skrabere mtr.  2.850,00   
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Tænder til grus

Varenummer Version passer til ME *DKK netto

SGSFLM000801 Monteret med skruer (mængde alt efter skovlens bredde) Skrabekant 16 x 150 mm Stk.  412,50   

SGSFLM900010 Monteret med skruer (mængde alt efter skovlens bredde) Skrabekant 20 x 200 mm Stk.  450,00   

SGSFLM000803 Monteret med skruer (mængde alt efter skovlens bredde) Skrabekant 25 x 200 mm Stk.  510,00   

SGSFLM900001 løs Skrabekant 16 x 150 mm Stk.  75,00   

SGSFLM900009 løs Skrabekant 20 x 200 mm Stk.  150,00   

SGSFLM900002 løs Skrabekant 25 x 200 mm Stk.  187,50   

Varenummer 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 Længde Bredde Bredde 1 Højde

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

Varenummer Version Type Længde ME *DKK netto

SGSFLM900006 løs / 3-delt Type 404 60 mm Stk.  187,50   

SGSFLM900007 monteret / 3-delt Type 404 60 mm Stk.  487,50   

SGSFLM900004 løs / 3-delt Type 400 90 mm Stk.  375,00   

SGSFLM900003 monteret / 3-delt Type 400 90 mm Stk.  562,50   

SGSFLM900005 løs / 3-delt Type 411 115 mm Stk.  375,00   

SGSFLM900008 monteret / 3-delt Type 411 115 mm Stk.  675,00   

PU-underskruningsliste inkl. fastgørelsesliste

Tænder til grus »Lehnhoff«
Selvslibende tand i et stykke – stikkes ind i den 

påsvejsede muffe på kniven og fastgøres med 

kappe og sikring. Glat skovlbund, da plan med 

knivens underside.

PU-skrabekant
90° stræber, affaset 45° i den ene side

Varenummer Længde Bredde Tykkelse passer til ME *DKK netto

NKTXXX070140 1600 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  750,00   

NKTXXX070142 1800 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  862,50   

NKTXXX070144 2000 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  937,50   

NKTXXX070146 2200 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  1.125,00   

NKTXXX070148 2400 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  1.200,00   

NKTXXX070150 2600 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  1.275,00   

NKTXXX070152 2800 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  1.350,00   

NKTXXX070154 3000 mm 150 mm 15 mm Skovle, skrabere Stk.  1.425,00   

Varenummer Mål Boringer ME *DKK netto

NKTXXX070160 1200 x 200 x 25 6 Stk.  1.762,50   

NKTXXX070167 1500 x 200 x 25 7 Stk.  1.875,00   

NKTXXX070161 1800 x 200 x 25 9 Stk.  2.025,00   

NKTXXX070168 1900 x 200 x 25  Stk.  2.100,00   

NKTXXX070162 2000 x 200 x 25 10 Stk.  2.175,00   

NKTXXX070169 2100 x 200 x 25 10 Stk.  2.250,00   

NKTXXX070163 2200 x 200 x 25 11 Stk.  2.400,00   

NKTXXX070164 2400 x 200 x 25 12 Stk.  2.550,00   

NKTXXX070165 2600 x 200 x 25 13 Stk.  2.700,00   

NKTXXX070166 2800 x 200 x 25 14 Stk.  1.350,00   

NKTXXX070156 Merpris for montering (for PU-skrabekant og PU-underskruningsliste) 214,20

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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Varenummer Betegnelse Længde ME *DKK netto

STGFLM900030 Glideskinne foroven, ISO-norm; FEM 2 1500 mm Stk.  825,00   

STGFLM900035 Glideskinne forneden, ISO-norm; FEM 2 1500 mm Stk.  637,50   

STGFLM900026 Gaffelkrog foroven, FEM 2 90 mm Stk.  150,00   

STGFLM900027 Gaffelkrog forneden, FEM 2 80 mm Stk.  112,50   

STGFLM900014 Gaffelkrog foroven, FEM 3 140 mm Stk.  262,50   

STGFLM900016 Gaffelkrog forneden, FEM 3 115 mm Stk.  187,50   

STGFLM900017 Gaffelkrog foroven, FEM 4 200 mm Stk.  450,00   

STGFLM900018 Gaffelkrog forneden, FEM 4 139 mm Stk.  262,50   

STGFLM900025 Lås til gafler, FEM 1+2, kort/AB 650601 - Stk.  337,50   

STGFLM900024 Bolt til gaffel - lås - Stk.  112,50   

Trekantet skær

Varenummer Fastgørelsesmåde Længde Bredde Tykkelse Boring ME *DKK netto

SSGFLM900015 Til påskruning 300 mm 180 mm 8 mm 5 mm / Ø 13 mm Stk.  97,50   

SSGFLM900025 Til påsvejsning 300 mm 140 mm 8 mm Stk.  90,00   

Sideklinge
 » Skær 19° / spids 135°

Varenummer Fastgørelsesmåde Placering Længde Bredde Tykkelse ME *DKK netto

SIKFLM900112 Til påsvejsning højre 1200 mm 60 mm 8 mm Stk.  262,50   

SIKFLM900114 Til påsvejsning venstre 1200 mm 60 mm 8 mm Stk.  262,50   

Bærerør med profil
 » Til føringsskinner

 » Længde: 1400 mm

 » Mål: 80 x 80 x 5 mm

Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

STGFLM900022 Bærerør med profil 18 kg Stk.  675,00   

Hjørneskær

Varenummer Fastgørelsesmåde Placering Længde Bredde Tykkelse Boring ME *DKK netto

SSGFLM900010 Til påskruning højre 170 mm 180 mm 8 mm 3 mm / Ø 13 mm Stk.  37,50   

SSGFLM900012 Til påskruning venstre 170 mm 180 mm 8 mm 3 mm / Ø 13 mm Stk.  37,50   

SSGFLM900020 Til påsvejsning højre 170 mm 140 mm 8 mm Stk.  37,50   

SSGFLM900022 Til påsvejsning venstre 170 mm 140 mm 8 mm Stk.  37,50   

Glideskinne-sæt og reservedele
Til montering eller udskiftning af føringsskinne hhv. gaffel. Glideskinner til FEM 2A + 3A + 4A

Glideskinner til FEM 2A + 3A + 4A
Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

STGFLM900023 Komplet glideskinne-sæt til gaffel bestående af glideskinne foroven/forneden, 2x lås til gafler, FEM 1+2, kort/AB 650601,  

2x gaffelkroge forneden (FEM 2) og 2x gaffelkroge foroven (FEM 2)

Sæt  1.725,00   
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Trepunktsvægt

Vejesystemet til trepunktsophæng med kat. II 

hhv. traktorer med ophæng til trækstænger kat. 

II eller kat. III. Trepunktsvægten er konstrueret 

således, at de monterede redskabers tyngdepunkt 

kun forskydes få centimeter bagud. Vejeramme 

forzinket. Redskaber såsom gødningsspredere, 

transportkasser, foderblandere osv. kan kobles til 

på meget kort tid og vejes meget præcist.

 » Strømforsyning: 12-24 V DC

 » Nem betjening

 » Display med baggrundsbelysning

 » Med adapter og vejeceller

 » Inklusive kort topstang

 » Til redskab med en totalvægt på 5000 kg. 

Varenummer Betegnelse Ekstra Vægt ca. ME *DKK netto

AGWXXX000016 Trepunktsvægt 5000 kg DIGITAL 85 kg Stk. 21.353,00  

AGWXXX000015 Trepunktsvægt 5000 kg ISOBUS 85 kg Stk. 19.710,00  

Mellemadaptervægt Digital

Mellemadaptervægten anvendes til præcis vejning 

af f.eks. rund- og firkantballer i forbindelse med 

forskellige euronorm-redskaber. Også egnet til 

let massegods. Kompakt konstruktion og nem 

montering. 

 » Strømforsyning: 12-24 V DC

 » Nem betjening via ISOBUS display

 » Displayet fås som ekstraudstyr

 » Til redskab med en totalvægt på 3000 kg. 

Varenummer Betegnelse Ophængstype Vægt ca. ME *DKK netto

AGWXXX000100 Mellemadaptervægt 3000 kg Euro »ensidet« Euronorm 135 kg Stk.  29.250,00   

DIGITAL 
TEKNIK

DIGITAL

DIGITAL

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.
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Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

FZTXXX200040 Fliegl »Hawk Universal« Sæt  21.750,00   

FZTXXX200042 Fliegl »Hawk Universal ,vinter« Sæt  26.250,00   

FZTXXX200097 Brugskabel til Fliegl »Hawk Universal, vinter« – i redskabssiden Stk.  1.162,50   

FZTXXX200099 Brugskabel til Fliegl »Hawk Universal, vinter« – i traktorsiden Stk.  1.162,50   

AGWXXX200300 Spiralkabel til kamera analogt / Xpert / Hawk / Eagle – 7-polet, 2 stik Stk.  1.302,00   

Jeg ser det, 
du ikke ser.

Med Hawk Universal kan føreren se det, der normalt ikke kan 

ses: Ved udkørsel fra bygninger, stalde og marker samt ved 

sving ind i uoverskuelige kryds giver systemet et godt overblik 

til siderne og ser andre trafikanter eller forhindringer meget 

tydeligt. Dette reducerer risikoen for ulykker betydeligt.

Med to kameraer monteret i siden og med et synsfelt på 

51° overvåger kamerasystemet områderne til venstre og 

højre og foran køretøjet og sender billederne direkte til 

skærmen i førerkabinen. Ifølge producenten udelukker dette 

blinde vinkler, og føreren har et optimalt overblik over den 

tværgående trafik.

Der er mange grunde til at anvende Fliegl Hawk: 

• Med DLG-certifikat – problemfri godkendelse

•  Eliminerer blinde vinkler og gør tværgående trafik 

synlig

•  Robust hus – tåler stød og vibrationer

•  Tryk-, vand- og støvtæt iht. beskyttelsesklasse IP 69

• Indbygget kameraopvarmning 

• Ekstraudstyr: Rengøringsindretning til kamera

Det certificerede kamerasystem til tværgående trafik

Mere info  
på

--------------------------

www.agro-center.de/ 

hawk/

A

CC B

Et eksempel fra praksis, der viser, hvordan kamerasystemet til tværgående

trafik redder liv:      er førerens aktive synsfelt,       er de farezoner, som

føreren ikke kan se, og       er kamerasystemets synsfelt – gående, cyklister 

og bilister registreres med det samme.

Den kompakte

konstruktion gør det 

muligt at montere

kameraet efter 

eget ønske. Fig.

Medfølgende dele

A B
C
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Afdækningssystem »SpeedCover«
Varenummer Betegnelse Længde fra Længde til Vægt ca. ME *DKK netto

KPZHUB100150 Afdækningssystem »SpeedCover« 4500 mm 11200 mm 100 kg Stk.  20.250,00   

KPZHUB500140 Afdækningssystem »SpeedCover« type F 8200 mm 10600 mm 80 kg Stk.  24.000,00   

Afdækningssystem »TopLift light«
Varenummer Betegnelse Længde ME *DKK netto

KPZHUB180031 Afdækningssystem »TopLift light« 6400 mm Stk.  26.250,00   

KPZHUB180032 Afdækningssystem »TopLift light« 7400 mm Stk.  27.750,00   

KPZHUB180033 Afdækningssystem »TopLift light« 8400 mm Stk.  29.250,00   

KPZHUB180034 Afdækningssystem »TopLift light« 9400 mm Stk.  30.750,00   

KPZHUB180035 Afdækningssystem »TopLift light« 10400 mm Stk.  32.250,00   

d l b k lIndretning til beskyttelse 

mod tilsmudsning og 

beskadigelse

b l f l bHurtigt bevægelsesforløbd l k dHydraulisk drevet 

oliemotor til indtrækning af 

afdækningsnettet

Afdækningssystem »SpeedCover«

Afdækningssystemet »SpeedCover« er 

pladsbesparende og kan monteres på næsten alle 

anhængere (tilpasning påkrævet). Sammenlignet med 

en afdækning, der skubbes sammen, kan SpeedCover 

med en opviklingsrulle bekvemt rulles sammen fra 

køretøjet og hindrer således ikke læsseområdet.

Tekniske detaljer:

 » Til længder 4500 mm til 11200 mm

 » PVC-net 400g/m²

 » Leveres uden hydraulikslanger  

– skal bestilles separat

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Længde ME *DKK netto

KPZHUB500012 Sæt med montageplader til afdækningssystem »SpeedCover« påkrævet til afskubbevogn Sæt  2.100,00   

KPZHUB500088 Glideliste til rullenetføring 3000 mm Stk.  675,00   

Egenskaber: 

 » Nem montering 

 » Hydraulisk drev eller mekanisk betjening

Afdækningssystem »TopLift light«

AngivAngivAnAngivgivgiv kørekøreørereøretøjettøjettøjetttøjettøjetetøjets læns læs lænnængde ogde ooog bregg breg breg bredde vddddd ed beed beed beeeststillstills ing!ng!ng!g!ing!

Egenskaber: 

 » Robust net – tilpasses optimalt

 » Leveres som universal-sæt, tilpasning nødvendig

 » Kan betjenes bekvemt fra traktoren

 » Kan vippes ud mod højre og venstre

 » Materialet sikres optimalt, også ved toplæs

 » Inkl. hydrauliktilslutninger

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Rullepresenning, løs

Varenummer Version Længde Bredde
HØJRE 

antal øskner og afstand

VENSTRE

antal øskner og afstand
ME *DKK netto

KPZXXX180035 Rullepresenning, løs 4700 mm 2545 mm 7 / 585 3 / 1230 Stk.  3.750,00   

KPZXXX180041 Rullepresenning, løs 5200 mm 2545 mm 7 / 655 3 / 1400 Stk.  3.750,00   

KPZXXX180036 Rullepresenning, løs 5400 mm 2545 mm 8 / 600 3 / 1465 Stk.  3.750,00   

KPZXXX180042 Rullepresenning, løs 6200 mm 2545 mm 9 / 622 5 / 1040 Stk.  4.500,00   

KPZXXX180037 Rullepresenning, løs 6500 mm 2545 mm 10 / 590 5 / 1100 Stk.  4.500,00   

KPZXXX180038 Rullepresenning, løs 7500 mm 2545 mm 11 5 Stk.  5.250,00   

Rullepresenning, med stativ

Rullepresenning
Varenummer Version Længde Bredde Vægt ca. ME *DKK netto

KPZXXX180070 Komplet sæt til eftermontering 4700 mm 2700 mm 125 kg Sæt  6.975,00   

KPZXXX180072 Komplet sæt til eftermontering 5200 mm 2700 mm 132 kg Sæt  6.975,00   

KPZXXX180073 Komplet sæt til eftermontering 5400 mm 2700 mm 135 kg Sæt  7.350,00   

KPZXXX180074 Komplet sæt til eftermontering 6200 mm 2700 mm 143 kg Sæt  7.875,00   

KPZXXX180076 Komplet sæt til eftermontering 6500 mm 2700 mm 147 kg Sæt  8.625,00   

KPZXXX180075 Komplet sæt til eftermontering 7500 mm 2700 mm 170 kg Sæt  10.125,00   

Opstigningsplatform, til tippevogn

Egenskaber:

 » Fastgørelse af platformen med rørbøjler på frontstiverne

 » Inkl. stige

 » Universal til eftermontering

Opstigningsplatform, til tippevogn
Varenummer Version Vægt ca. ME *DKK netto

KPZXXX180006 Inkl. alu- stige, kan trækkes ud 47 kg Stk.  3.750,00   

KPZXXX180020 Inkl. stige, kan klappes ud 43 kg Stk.  2.775,00   

VeVeVeVerVeVerVV siosiosion: nn: kankankkankk trtrtrtrtrtrrækkækkæækkes es es udududd VerVerVerVerVeVeVerVerVeVVeVeVeVeeVe siosiosionn:n:n: n:: : nnn:nn:nn kakankankanaankakankankanannn klkllklklkklkkkklapappppppppapppppppppappapppppp eseseseses eseses uddddudddudddduu
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Egenskaber: 

 » Egnet til alle tippevogne, uafhængigt af fabrikat og 

type

 » Kan tilpasses alle anhængere  

(tilpasning påkrævet!)

 » Robust presenning:  

hurtig og nem åbning med spændegummi

 » Mellemrør, der kan klappes til siden, fås som 

ekstraudstyr

 » Leveres komplet med variable trekantspidser til for 

og bag, rør, kroge, nitter og andet til en komplet og 

sikker montering

 » Uden opstigningsplatform - skal bestilles separat!



Overlæssesnegl 3 meter

Tekniske detaljer:

 » Inkl. styreenhed til til- og frakobling af snekken

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

Overlæssesnegl 4 meter 

Tekniske detaljer:

 » 1 dobbeltvirkende tilslutning påkrævet

OveOOveOveOOveOveOv rlærlærlærlærlærlæssessessssessesnesnesnesneglegleglegleglegleg n kkn kn kn kn kn kanananan monmonmonmonmmontertertertt es eses sss megmegmegmeget etetet nemnemnemneme t pt pt pt ppå eå eå eå eå eå eå enhvnhvnhvnhveeerer er e tiptipptipttiptipt vogvogvogvogvovo n.nnnnn BetBetBetBeBettBetB jenjenjenjenjenj ningingingiiningnginggeneneneneee er eer e simsimsimsimisimmsimms lpelpelpele .. 
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Overlæssesnegl 4 meter
Varenummer Version Snekkelængde Udvendig diameter Transportkapacitet Vægt ca. ME *DKK netto

AZKJFM000089 Specialstål 4000 mm 154 mm 1,5 m³ / min. 180 kg Stk. 26.280,00  

AZKJFM000090 Specialstål 4000 mm 254 mm 4,8 m³ / min. 220 kg Stk. 36.960,00  

Generelt tilbehør mod merpris
Varenummer Betegnelse Vægt ca. ME *DKK netto

AZKJFM900500 Chassis, inkl. montering 7 kg Stk.  1.125,00   

NemNemNem jujustesteststeeterrinrinnirinring agg aag aag af tf ff ttf tff ømmømøøøøø eviviviv nklnklnklnknklenee FåsFåss ogogsåså medmedmedme chchassassis

Egenskaber: 

 » Monteres med to kroge til påskruning

 » Version: Fuldforzinket eller specialstål

 » Med wire til højdejustering

Egenskaber: 

 » Monteres direkte på kornskod

 » Med wire til højdejustering

 » Inkl. styreenhed til til- og frakobling af snekken

 » Version: Specialstål

 » Kan vippes mekanisk- højere sikkerhed ved kørsel på vej

3

1

2

1

3 3

222

* Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer.

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
166

Adaptere, vægte og tilbehør

12

Overlæssesnegl 3 meter
Varenummer Version Snekkelængde Udvendig diameter Transportkapacitet Vægt ca. ME *DKK netto

AZKJFM000083 Fuldforzinket 3000 mm 154 mm 1,5 m³ / min. 130 kg Stk. 13.140,00  

AZKJFM000087 Specialstål 3000 mm 154 mm 1,5 m³ / min. 150 kg Stk. 22.995,00  
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Varenummer Betegnelse Påfyldt indhold Bredde Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

SBWXXX700131 Eldrevet saltspreder VT 1.4 S 40 l 450 mm 600 mm 600 mm 18 kg Stk. 6.570,00  

Eldrevet universalspreder VT 2.9

Primær anvendelse: Mellemafgrøder, gødnings- og 

mikrogranulat, eftersåning på græsningsarealer, 

sneglekorn, også til ensileringsmidler. 

Tekniske detaljer:

 » Drev 12 V-motor (170 W)

 » Spredebredde: 2-24 m (trinløs regulering)

Varenummer Betegnelse Påfyldt indhold Bredde Højde Dybde Vægt ca. ME *DKK netto

SBWXXX700130 Eldrevet universalspreder VT 2.9 90 l 520 mm 600 mm 900 mm 26 kg Stk. 6.240,00  

VisVist mt mt mmt mededed tretretrereeepunpunpupunpununnpupup ktsktstssktstssktsktsktktsophophophophophophophphophhop ængængængængænængængnænæængnængææng (f((f(f(f((f( åsåsåsååssåsåssss modmodmodmodmodmodmodmodmomodmodmodmodmmodd mememmemememeeeemememeeemememmmmeeerprrprrprrprrprrprrprrprrprrprrprprris)is)is)s)is)iss)s)is)s)is)s)is)s))s

Trepunktsophæng

er ekstraudstyr

Varenummer Betegnelse ME *DKK netto

SBWXXX700135 Trepunktsophæng, bestående af ophæng til topstang og trækstænger Stk. 1.230,00  

SBWXXX700136 Deflektorer (ledeplade) til begrænsning af spredebredden, 3-delt Sæt  525,00   

Generelt tilbehør mod merpris (til saltspreder VT 1.4 S og universalspreder VT 2.9)

Eldrevet saltspreder VT 1.4 S

Primær anvendelse: Salt, optøningsmidler, 

mellemafgrøder, gødnings- og mikrogranulat, 

eftersåning på græsningsarealer, sneglekorn, også til 

ensileringsmidler.

Tekniske detaljer:

 » Drev: 12V-motor (110 W)

 » Spredebredde: 1-5 m (trinløs regulering)

Egenskaber: 

 » Spredeplader ind/ud, spjæld åbne/lukke

 » Spredeskive-omdrejningstal højere/lavere

 » Betjening via styrepult under kørsel

 » Eldrevet spredeplade med justerbare skovle

 » Strømforsyningskabel 3 m, redskabskabel 6 m

 » Montering på topstang (bolt fås som tilbehør)

 » Ramme med triplex coating:  

Forzinket + KTL coating + pulvercoating

Egenskaber: 

 » Du sparer tid og penge!

 » Spredeplader ind/ud, spjæld åbne/lukke

 » Spredeskive-omdrejningstal højere/lavere

 » Plastbeholder med 90 liter

 » Betjening via styrepult under kørsel 

 » Eldrevet spredeplade med justerbare skovle

 » Pulverlakeret ramme

 » Strømforsyningskabel 3 m, redskabskabel 6 m

167*  Alle nettopriser er i DKK ekskl. moms. Alle bruttopriser er i € inkl. moms. Med forbehold for fejl, tekniske ændringer samt prisændringer. 

Eftertryk, også i uddrag, er forbudt. Priser ab fabrik i Kastl. Se nyheder på www.agro-center.de
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Agro-Center i Kastl — her sker der noget! 
Her begyndte det hele. I Maierhof ved Kastl grundlagde Josef Fliegl sen. virksomheden Fliegl i 1974. Og der er sket 

noget gennem årene: Den oprindeligt beskedne virksomhed dækker nu et 10 hektar stort areal med produktions- og 

lagerbygninger, og vi udvider stadigvæk. 10.000 redskaber leveres årligt fra Agro-Center, og de anvendes jorden rundt. 

Vi beskæftiger pt. 120 motiverede medarbejdere, som sørger for, at den familiedrevne virksomhed er i vækst.

Fliegl Agro-Center Ost GmbH 
Oberpöllnitzer Straße 8

07819 Triptis, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 36482 / 8641-66

Fax: +49 (0) 36482 / 8641-99

e-mail: sylvia.stanko@fliegl.com

Fliegl Agro-Center West GmbH 
Südstraße 35

48477 Hörstel / Dreierwalde, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-99

e-mail: info.west@agro-center.de

AGRO-CENTER KASTL
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Slutkontrol, forsendelse og logistik 17.000 m²

Redskabslager 1.000 m²

Hovedlager 10.000 m²

Afhentning 2.500 m²

Højreollager 3.500 m²

Lagerhal 1.500 m²

Lager med ladvægge 2.000 m²

Slutmontage 2.700 m²

Udviklingshal 2.000 m²

Konstruktion og svejsning med stållager 4.000 m²

Laserhal 1.500 m²

Montagehal 1.000 m²
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Du finder os her: 
Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1, D-84556 Kastl

Tlf.: +49 (0) 8671 / 9600-440

Fax: +49 (0) 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

Tlf.: +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 

Tlf.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

e-Mail: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“ 

Oberpöllnitzer Straße 8

07819 Triptis, Tyskland

Tlf.: +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

07819 Triptis, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 36482/8641-84 el. 66

Fax: +49 (0) 36482/8641-99

e-Mail: sylvia.stanko@fliegl.com

8 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35

48477 Dreierwalde

Tlf.: +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 Ungarn

Tlf.: +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 (España)

Tlf.:  +34 (0) 93 817/54 90

Fax: +34 (0) 93 817/54 81

e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“

Oberpöllnitzer Straße 8

07819 Triptis, Tyskland

Tlf.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

e-Mail: triptis@fliegl.com

www.fliegl.com

Kolofon

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Tlf.: +49 (0) 8671/9600-440

Fax: +49 (0) 8671/9600-704

E-mail: info@agro-center.de

Internet: http://www.agro-center.de

Administrerende direktør:

Angelika Fliegl

Register Amtsgericht Traunstein 

Registernummer: HR 3108

Momsnummer: DE814753955

Indholdsansvarlig iht. § 10 afsnit 3 MDStV:

Angelika Fliegl

Generelle forretningsbetingelser (AGB) under:

https://agro-center.de/agb

Fliegl-Gruppen - en kompetent partner
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Vinderup

Maskinforretning A/S/S

Nr. Bjertvej 7

7830 Vinderup

Tel. 974417000

Traktor- &  

Høstspecialisten A/S - 

Hinnerup

Herredsvej 8, Grundfør

8382 Hinnerup

Tel. 8698 8700

Email: mail@tohs.dk

A.P. Jørgensen

Plantagevej 12

6760 Ribe

Tel: 21749977

Traktor & Høstspecialisten

A/S - Hvam

Hannerupvej 21

9620 Aalestrup

Tel: 9633 0306

Email: mail@tohs.dk

Ringe Ringe 

Maskinforretning A/S

Nordbakken 5

5750 Ringe

Tel: 62621182

Røstofte Maskiner A/S

Nykøbingvej 295Ny

990 Sakskøbing49

Tel: 23296999T

Traktor & Høstspecialisten

A/S - Brønderslev

Markedsvej 138

9700 Brønderslev

Tel: 9633 030533 0

Email: mail@tohs.dkmail: ma

Røstofte Maskiner A/S

Røstofte Skovvej 1

4735 Mern

Tel. 55985099

Vinderupp

Maskinforretning A/Ski

Vesterå 2s

7900 Nykøbingg

Tel. 977208666

Traktor- &  

Høstspecialisten A/isten A/S - ten

Kolding

Ambolten 35

6000 Koldingg

Tel. 7552 046466

Email: mail@tohs.d@tohs.dk


