WN Kramer bv

Specificatie

GRUBER OPRAAPWAGEN licht
gewicht

ALGEMENE OMSCHRIJVING:
WN KRAMER BV importeur voor Nederland, Belgie
en Luxemburg WN KRAMER BV importeur voor de
BENELUX van GRUBER machines uit Oostenrijk.
Het aanbod van GRUBER bestaat uit Ladewagens,
meststrooiers, opbouwladewagens en
opbouwmeststrooiers. Alles is in eigen beheer en
het wordt door het familie bedrijf zelf gebouwd. De
machines en machine onderdelen worden getest in
de bergen van Oostenrijk in vaak zware
omstandigheden . In het filmpje is een GRUBER
opraapwagen te zien bij natuurmonumenten uit
Callantsoog NH. Dit is een LH 260, 26 m3 / 17.33
DIN, weegt 2050 kg en weegt vol 5000 kg. Vooral
de machinebouw en de stabiliteit van de machine
wordt erg gewaardeerd. Deze machine heeft ook
minder moeite met natuurgras en de daarin ook
vaak bijbehorende takken en stenen. filmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=nzFQ9buO0Ts
De GRUBER ladewagen kenmerkt zich door:
• Gebruik van hoogwaardig staal
• Innovatieve slimme constructie
• Laag brandstof verbruik
• Laag eigen gewicht
• Raapt alles op
• Gemakkelijk te bedienen
• Veel bandenopties
• Optioneel automatische smering
• Balken of rotorinvoer
Daarbij kunnen een dieplader (banden naast de
wagen) of hooglader (banden onder de wagen)
worden besteld. Voor een 45 kuubs wagen staat
een leeggewicht van 2900 kg en vol 11000 kg op
tandem volgend en gedwongen gestuurd. Meer
informatie: www.mb-otto-gruber.at Meer
informatie: www.wnkramer.nl info@wnkramer.nl
Telefonisch 0031 (0) 226 381 481 – 0031 (0) 6 525
88 99 3 Importeur www.mb-otto-gruber.at
www.gramegna.nl www.kramer-ermo.nl
www.skovbo.nl www.rmirrigation.com/nl/
www.liden-weighing.se/en/ www.herculano.pt

MERK:

Gruber opraap lade
wagen

TYPE:

licht gewicht wagens

GENOEMDE PRIJS IS:

Exclusief BTW
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UITGEBREIDE SPECIFICATIES
Voeg hier de url van uw video in

https://www.youtube.com/watch?v=yTLJG0irHZg
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