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(TenWS) Terrein- en Wegenrubberschuif 
Hydraulisch 
(niet om voer aan te  schuiven)  
Rubberschuif om modder, mest en sneeuw te verplaatsen (standaard 
geleverd met rubber met staalinlaag).  
• Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden. 
• De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een 

goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber. 
• Gewicht TenWS2243 - 225 kg. 
• Volledig verzinkt. 
 

 Types Rubber Opmerking Prijs 

➢  TENWS1843 1.800 x 400 x 32 mm 1 cilinder €    1.550,- 

➢  TENWS2243 2.200 x 400 x 32 mm 2 cilinders €    1.700,- 

➢  TENWS2543 2.500 x 400 x 32 mm 2 cilinders €    1.750,- 

➢  TENWS2743 2.700 x 400 x 32 mm 2 cilinders €    1.825,- 
 

 Opties Beschrijving Prijs 

➢  GT Bij open middenstand voertuig: 
gestuurde terugslagklep 

 
€        125,- 

➢  SV Schokventiel voor botsbeveiliging €        125,- 

➢  2-CIL 2 cilinders bij 1.800 mm €        125,-  

➢  TENWS500 Rubberstrook met staalinlaag 500 
mm hoog 

 
€        100,- 

➢  SK650 Sneeuwkap demontabel €        800,-  

 
Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer kempmachines.nl   

Pendelen 
 

45° zwenken 

http://www.kempmachines.nl/
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(TenWL) Terrein- en Wegenrubberschuif 
Hydraulisch Zwaar 
(niet om voer aan te schuiven) 
Rubberschuif om uw terrein schoon en sneeuwvrij te houden. 
• Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden met 2 dubbel werkende 

cilinders. 
• De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een 

goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber. 
• Wordt geleverd met rubber met staalinlaag van 500 mm hoog. 
• Volledig verzinkt. 
• Gewicht ± 325 kg. 
 

 Types Rubber Opmerking Prijs 

➢  TENWL2753R 2.700 x 500 x 32 Rechte balk €    2.300,- 

➢  TENWL2753 2.700 x 500 x 32 Verst. hoeken €    2.450,- 

➢  TENWL3053 3.000 x 500 x 38 Verst. hoeken €    2.650,- 

➢  TENWL3253 3.200 x 500 x 38 Verst. hoeken €    2.825,- 

 
 Opties Beschrijving Prijs 

➢  GT Bij open middenstand voertuig: 
gestuurde terugslagklep 

 
€        125,- 

➢  SV Schokventiel voor botsbeveiliging €        125,- 

➢  SK800 Voor sneeuwruimen demontabele 
800 mm rubberen verhoging 

 
€        950,-   

 
Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl  
Ook voor 3-punt en/of gecombineerd met lepelinsteek.  

Pendelen 
 

45° zwenken 

http://www.kempmachines.nl/
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