Demontabele haken

Bakinsteek

Lepelinsteek

Verstelling

(RVSMM) Rubbervoerschuif Mini
Mechanisch
Ideaal voor aan een minishovel, schranklader of heftruck tot ± 2.000 kg
en maximaal 1.600 mm breed.
• Snel aan te koppelen aan de snelwissel of de bak met boven klem of
lepelinsteek.
• Door een hoekverdraaing van 70° gaat het voer niet `buldozeren`
• In de voerschuifstand komt de schuif tegen een aanslag links en
rechts, dus hoeft niet te worden geblokkeerd (kan wel).
• Voor recht vooruit schuiven en 2 tussenstanden te blokkeren met
verende pen.
• De schuif kan ook pendelen t.o.v. het frame, dit voor een goede
bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
• Verstelbare hoeken (optie).
Types
➢ RVSMM1844
➢ RVSMM2244
➢ RVSMM2544

Rubber
1.800 x 400 x 40 mm
2.200 x 400 x 40 mm
2.500 x 400 x 40 mm

Prijs
€ 1.450,€ 1.500,€ 1.600,-

Opties
➢ VH
➢ BI
➢ DHL

Beschrijving
Verstelbare hoeken handbediend
Bakinsteek inclusief hoeklijn
Meerprijs demontabele haken

Prijs
€ 200,€ 375,€ 150,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl
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Bakinsteek
(RVSM) Rubbervoerschuif mechanisch
Snel aan te scheppen aan shovel-, verreiker-, of voorladerbak met
bovenklem zonder af te stappen.
• Geen aanpassingen nodig aan de bak.
• Ook geen hydrauliekslangen aan te koppelen.
• In 5 standen te zetten zonder gebruik te maken van een cilinder en in
alle standen te vergrendelen.
• Gewicht ± 425 kg.
• Wordt geleverd met bakinsteek inclusief een hoeklijn om vast te
klemmen in de uitkuilbak. Aanbouwdelen zijn ook mogelijk.
• LET OP!!! Het frame MOET in de bak worden vastgeklemd met
bovenklem, om uit de bak draaien te voorkomen.
Types
➢ RVSM2855
➢ RVSM3255

Rubber
2.800 x 500 x 50 mm
3.200 x 500 x 50 mm

Opties
➢ VH
➢ DVBB

Prijs
€ 2.375,€ 2.500,-

Beschrijving
Prijs
Verstelbare hoeken handbediend
€ 200,Verstelbare buis om de rubberschuif
vast te klemmen met een bak met
snijmes
€ 350,Voor aanbouwdelen zie pagina 80-84.
Als de bakinsteek vervalt kan er €100,- in mindering worden gebracht.
Voor meer informatie, zie www.kempmachines.nl

17

