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(RSVKS) Vaste rubberschuif (lichte serie) 
Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, 
snippers e.d. te verplaatsen. 
• Snel aan en af te koppelen aan de snelwissel, zonder af te stappen. 
• Geleverd met voorbereiding voor aanbouwdelen voor shovels en 

trekkers, verreikers, mobiele kranen e.d. 
• Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgeklapt 

te worden. 
• Alle uitvoeringen te leveren met vol rubber en met staalinlage. 
• Volledig gegalvaniseerd. 
• De balk achter het rubber is een koker van 140*140*6 mm. 
• Het rubber is 400 of 500 mm hoog, bij vol rubber en 400 hoog is het 

40 dik en bij 500 hoog 50 dik. Bij staalinlage bij 400 hoog 32 dik tot 
2700, en 38 dik voor 3.000 mm en groter. Bij 500 hoog zijn ze 38 dik. 

• Gewicht RSVKS2840 ± 200 kg 
 

 Types Rubber-
hoogte 

Werkbreedte Vol 
rubber 

Staalinlage 

  RSVKS1440 400 mm 1.300 mm €   1.100,-  €    1.150,- 
  RSVKS1840 400 mm 1.650 mm €   1.125,- €    1.175,- 
  RSVKS2240 400 mm 2.050 mm €   1.175,- €    1.225,- 
  RSVKS2540 400 mm 2.350 mm €   1.225,-  €    1.275,- 
  RSVKS2840 400 mm 2.600 mm €   1.275,- €    1.325,- 
  RSVKS2850 500 mm 2.650 mm €   1.400,- €    1.400,- 
  RSVKS3040 400 mm 2.850 mm ----------- €    1.375,- 
  RSVKS3240 400 mm 3.050 mm €   1.350,- €    1.425,- 
  RSVKS3250 500 mm 3.050 mm €   1.500,- €    1.575,- 

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

http://www.kempmachines.nl/
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(RSVKL) Vaste rubberschuif (zware serie) 
Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, 
snippers e.d. te verplaatsen. 
• Snel aan te koppelen aan de snelwissel en zonder af te stappen weer 

af te koppelen. Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje 
in- of uitgeklapt te worden. 

• Geleverd met voorbereiding voor aanbouwdelen voor (mini)shovels 
en trekkers, verreikers, heftrucks, mobiele kranen e.d. 

• Te leveren met vol rubber of rubber met staalinlaag. 
• De balk achter het rubber is een koker van 180*180*8 mm. 
• De hoogte van het rubber is 500 mm en de dikte bij vol rubber 50 en 

bij staalinlage 32 mm voor de 2.500 en 2800 en 37 bij de bredere 
maten. 

• Volledig gegalvaniseerd. 
• Gewicht RSVKL3850 – 430 kg. 
 

 Types Rubber-
lengte 

Werkbreedte Vol 
rubber 

Staalinlage 

  RSVKL2550 2500 2.350 mm €   1.825,- €     1.825,- 
  RSVKL2850 2800 2.600 mm €   1.925,- €     1.925,- 
  RSVKL3050 3000 2.850 mm   --------- €     1.975,- 
  RSVKL3250 3200 3.050 mm €   1.925,- €     2.025,- 
  RSVKL3450 3400 3.200 mm €   2.125,- €     2.225,- 
  RSVKL3850 3800 3.600 mm €   2.275,- €     2.375,- 

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