
TRAKTOREN und GERÄTEBAU
GROSSFEDERZINKEN-

EGGEN

MULCHGERÄTE
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GRUBBER

KREISELEGGEN

ROTORKRÜMLER

STOCKPUTZER

TRAKTOREN

HOFLADER

veelzijdig

•

sterk

•

wendbaar

•

overzichtelijk

     Alleen laden is ons te weinig.
               Wij kunnen nog veel meer.
b. v. 
• maaien • vegen

Met hefinrichting en 
mechanische aftakas
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De SAUERBURGER KNIKLADER  overtuigt door 

de doordachte constructie. De rustig draaiende

perkins-motoren met een gunstig koppel  leve-

ren een constante aandrijving  voor de sterke 

en omvangrijk uitgevoerde hydrostatische 

rijaandrijving.

Zowel de complete bediening van de rijaandrij-

ving als de exacte bediening voor de frontlader 

vinden plaats via de joystick .

De lage zitpositie en de comfortzitting garan-

deren veilig werken zonder vermoeidheid.

De knikbesturing  maakt een zeer kleine 

draaicirkel en  het rangeren in de kleinste 

ruimtes mogelijk .  

E

A B C
D

F

J
K

M

L
iH

G

N

x

y

Im Bürgerstock 3 D - 79241 Wasenweiler

TRAKTOREN und GERÄTEBAU

Tel. 07668 - 90320 Fax - 7802

info@sauerburger.de www.sauerburger.de

Alle vermeldingen en afbeeldingen zi jn  vri jbl i jvend.  Onder voorbehoud van constructiewijzigingen

GMBH

Verkoop Benelux: Kruse Ootmarsum
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum
Telefoon:  0031 (0) 541 291756
Telefax:    0031 (0) 541 292258
E-mail:  info@kruse.nl · www.kruse.nl

   KRUSE
OOTMARSUM

Onder voorbehoud
van technische wijzigingen. 

*1 : heeft betrekking op het 
       aanspanningspunt
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Motor:
Dieselmotor
motortype
max vermogen (KW)
max vermogen (PK)

Rijaandrijving:
hydr. Aandrijving
rijsnelheid

Voertuiggegevens:
hefvermogen max.
eigen gewicht
toelaatbaar totaal gewicht
toelaatbare asbelasting per as
inhoud brandstoftank 
1) Gewichtsvermeldingen zonder extra uitrustingen

Hefinrichting:
mechanische aftakas, electrisch schakelbaar
aftakas toerental
hefvermogen

Afmetingen:
schanierpunt tot midden frontas
wielbasis
afstand midden achteras tot achterzijde
totale lengte zonder aanbouwwerktuig
totale lengte met aanbouwwerktuig
totale lengte met aanbouwwerktuif en he�nrichting
max. hoogte
max. hoogte schanierpunt  v.aanbouwwerktuig
laadhoogte
zithoogte

Totale breetde
met banden

Totale breetde
met banden

Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden
Totale breetde
met banden

binnendraairadius met banden 26 x 12-12

reikwijdte bij N
schepdiepte

max. uitkiphoogte
hoogte boven de rolbeugel

standaard

standaard standaard

standaard standaard standaard standaard
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Opties

De beide lagerpunten van de  
knikpendelscharnier brengen door  de 
grote afstand  en de grote diameter 
van de lagers hoge stabiliteit en lange 
levensduur.

met mechanische aftakas

Voor zwaar en constant werken
met  de derde hydr. Ventiel
(b.v. mulchen, )

Of handgas of hand bediend inchventiel aan het ventielblok, de machine kan naar 
de individuele wens worden uitgevoerd.

• met de hoogste werktuig-
   aanspanningspunt in haar categorie
• met de grootste lagerdiameter  bij 
   alle scharnierpunten 

• zwenkbaar  stuurkolom
• Zitplaats met veel voetruimte 
   zorgt voor comfortabel  op- en
   afstappen, bovendien eenvoudig 
   en snel reinigen. 

eenvoudig, zeer toegankelijk en 
opgeruimd in concept

Chauffeurszitplaats ( tevens motorkap) is 
90 °opklapbaar naar achteren om te ope-
nen, terwijl de joystick en het ventielblok  
op de plaats blijven: 
• de beste toegangkelijkheid  met over-
zicht voor het onderhoudswerk
• lange levensduur voor de slangverbin-
dingen, doordat alles op haar plaats blijft 
tijdens het opklappen.

155 kg voor meer stabiliteit  bij hogere 
kipbelasting , bovendien  bescherming 
voor de motor

extra koeler voor hydr. Olie handgas bediening inchventiel

hefinrichting

knik-pendelscharnier hefarm is tegen verbuigen bestendig

motorruimte

chauffeurs-zitplaats

verlichting ondergewicht

verlichting in het frame gebouwd

Massieve stalen constructie,
geschikt voor de hoogste eisen!

keuze uit aanbouwwerktuigen

           Robuust ,sterk, stabiel,  
      hoogst betrouwbaar en de kleinste draaicirkel.


