
 

(TenW 140 serie) 
Terrein- en 
Wegenrubberschuif Hydraulisch zwenkbaar 
(niet om voer aan te  schuiven)  
De ideale rubberschuif om modder, mest en sneeuw te verplaatsen 
(standaard geleverd met rubber met staalinlaag).  
• Standaard uitgevoerd - hydraulisch zwenkbaar en een rechte 

galvaniseerde UNP balk in het midden dubbel uitgevoerd. 
• De balk met het rubber van de schuif is kantelbaar t.o.v. het frame, 

zodat er altijd een optimale bodemaanpassing is en een gelijkmatige 
slijtage van het rubber. 

• Leverbaar in de breedtes van 1.400, 1.800, 2.200, 2500 en 2.700 mm. 
• Deze schuif zwenkt 45° naar beide zijden. 
• Gewicht 225 kg, volledig verzinkt. 

Prijs ZONDER AANBOUWDELEN: 
• 1.400 mm breedte 1 cilinder 
• 1.800 mm breedte 1 cilinder 
• 2.200 mm breedte 2 cilinders 
• 2.500 mm breedte 2 cilinders 
• 2.700 mm breedte 2 cilinders 

€ 1.225,- 
€ 1.275,- 
€ 1.425,- 
€ 1.475,- 
€ 1.500,- 

Voor aanbouwdelen zie: 
http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/ 

Optie:   
• Verstelbare hoeken handbediend (niet bij 1.400 mm) 
• Bij open middenstand voertuig: gestuurde 

terugslagklep 
• 2 clinders bij 1.400 of 1.800 mm 
• Botsventiel bij 2 cilinders 
• Rubberstrook met staalinlaag 500 mm hoog 
• Sneeuwkap demontabel 

€     150,- 
 
€     135,- 
€     125,- 
€     135,- 
€       50,- 
€     650,- 

http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/


 

(TenW 200) Zware Terrein- en 
Wegenrubberschuif Hydraulisch zwenkbaar 
(niet om voer aan te schuiven) 
• De juiste rubberschuif om uw terrein en wegen 

schoon en sneeuwvrij te houden. 
• Hydraulisch zwenkbaar met 2 dubbel werkende cilinders. 
• Een zware UNP 200 balk in het midden dubbel uitgevoerd. 
• Ook is de balk met het rubber van de rubberschuif kantelbaar 

t.o.v. het frame, zodat er altijd een optimale bodemaanpassing is en 
een gelijkmatige slijtage van het rubber. 

• Wordt geleverd met rubber met staalinlaag van 500 mm hoog. 
• Zwenkt 45° naar beide zijden. 
• Gewicht ± 325 kg, volledig verzinkt. 
 

Prijs ZONDER AANBOUWDELEN: 
• 2.700 mm breedte met rechte balk 
• 2.700 mm breedte met verstelbare hoeken 
• 3.000 mm breedte met verstelbare hoeken 
• 3.200 mm breedte met verstelbare hoeken 

€   1.750,- 
€   1.950,- 
€   2.125,- 
€   2.175,- 

 

Optie: 
• LET OP! Boven de 4.000 kg voertuigmassa 
schokventiel monteren (botsbeveiliging) 
• Bij open middenstand voertuig: gestuurde 
terugslagklep 
• Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm 
rubberen verhoging 

 
€      135,- 
 
€      135,- 
 
€      850,- 

Voor aanbouwdelen zie: 
http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/ 

Ook voor 3-punt en/of gecombineerd met lepelinsteek. 

http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/
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