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Gladheidbestrijding goed gedaan
50 jaar ervaring- daarop moet U letten!
CEMO houd zich reeds meer dan tientallen jaren  met het thema gladheidbestrijding bezig en heeft 
daardoor veel belangrijke ervaringen verzameld.  Op deze basis willen wij   nuttige tips voor de 
gladheidbestrijding geven. Volgens onze mening zijn ergonomie en levensduur twee factoren, die

hoogwaardige gladheidbestrijdingsproducten aantonen. U als gebruiker moet met zo laag mogelijke 
krachtinspanning optimale resultaten bereiken: met lange levensduur producten, die niet moeten 
worden aangeschaft voor elk winterseizoen.

   De licht draaiende mechaniek (aandrijving enz.) is de voorwwarde

voor krachtbesparend strooien ook bij grotere oppervlaktes

    In    hoogte verstelbare duwbeugel kan men aan de 
lichaamsgrootte aanpassen

   Eexact instelbare strooibreedtes maken het mogelijk v.  optimale dosering
v/h strooigoed

  Luchtbanden grof profiel zorgen voor een hoge krachtoverbrenging
op de besneeuwde ondergond

   De aftapopening maakt de toegang  mogelijk tot het strooigoed
zonder openen van het deksel

   De absoluut gladde binnen-en buitenwand maken het mogelijk om 
 reinigen  zonder  achterblijven  van   restdelen  zonder kracht met 
waterstraal zonder extra mechanische  bewerking

  Voor opslag kan het deksel in weini tijd volledig gedemonteerd worden
 zonder gereedschap 

Ergonomie

   Het   lage  gewicht is belangrijk voor rugbesparend werk
ook na een langere tijdsduur

   De speciale  ergonomische vorm v/d steel verminderd de kiepneiging
v/d volle schop en daarmee het plotseling afkiepen v/d sneeuw

   Der hoge schoprand maakt  opruimen v. groteresneeuw hoeveelheden
in kortere tijd mogelijk

   Het schopblad-materiaal GVK voorkomt het aanhechten van de sneeuw
op de schop en veroorloofd het doelgerichte  lossen v/d schopinhoud

   De hoge stabiliteit van de schop maakt het mogelijk om zonder verlies
krachtoverbrenging op het opruimende oppervlak

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



215

   De strooihoeveelheidsdosering vindt plaats via  stabiel stangenstelsel
i.p.v. een storingsgevoelige bowdenkabel

   Speciaal belaste metaaldelen, die met strooigoed in aanraking komen, zijn voor 
bescherming tegen corrosie  van RVS of  met poedercoating

 Zoutresistente PE-bak ook bij  de laagste temperaturen
en aggressieve strooiproducten

   Mechanisch sterk vereiste delen zoals aandrijving zijn robuust en
bestaan uit hoogwaardige materialen

   Alle sluitdelen kunnen  snel, probleemloos en kostengunstig
voor U zelf worden vervangen

   Het    materiaal GVK is over tientallen jaren absoluut weers- en corrosiebestendig
waardoor wij een  buitengewone garantie van 10 jaar garanderen

   Het   functioneren v/h beslag vam RVS garandeert een veilige
bediening over de totale levensduur, omdat het geen functiestorende corrosie 
veroorzaakt

 Speciaal vandalismedeksel houdt ook bij opzettelijke beschadigingen
stand en reduceert uw onderdelenbehoefte

  Dee absolute vormstabiele bak maakt meer dan tiental jaren veilig
sluiten v/h deksel. Het strooigoed wordt daarmee tegen vocht beschermd.

Levensduur

   Het schopblad van GVK is overmeerdere jaren slijtagevrij

   De massieve aluminium kanten zijn op elk moment eenvoudig 
vervangbaar

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



Lange jaren veilig sluiten door
uitgevormde bakrand,overhangende 
rand, daardoor kan vuil water en 
vochtigheid niet binnendringen.

nauwkeurig sluiten
Door gladde buitenwanden minder vervuiling (geen  
vuilophoping mogelijk), door gladde binnenwanden
leeg maken zonder restproduct en eenvoudig 
reinigen.

gladde wanden

Eenvoudig openen van buiten en 
binnen door zelfsluitende
veersluiting van RVS. Met een extra
voor-hangslot afsluitbaar.

Afsluitbaar

Video 

Streugutbehälter

Het deksel is zonder gereedschap afneembaar.
Het deksel is eenvoudig vast te zetten door 
afneembare bandhouders.

Zonder gereedschap afneembaar
Speciaal slagbestendig en vormstabiel materiaal
(„hamertest“),extra verhoogde wandsterkte
(voor bakgroottes van 400, 550  en 700 l).

Vandalisme deksel

SSsStapelbarSZzzZZZZzzzZzS 
Zijdelings stapelbaar voor plaatsbesparende 
opslag eenvoudig uitneembaar.

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

CEMO strooigoedbakken

Strooigoedbakken worden intussen door meerdere aangeboden. Maar niemand bereikt bij benadering 
de kwaliteit van CEMO. Omdat het strooigoed bij elke weersomstandigheid goed beschermd en 
bruikbaar is. Materiaal: GVK– lange levensduur, stabiel, roestvrij, zoutresistent 20 jaar  gebruiksduur, 10 jaar garantie (!) slagtaai,„hamervast“en vormstabiel temperatuurbestendig, UV-bestendig beschermd tegen water en vochtigheid doordachte constructie voor perfecte hantering
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SSSSSSStapelbarsdddStapelbar

Stapelbaar met gesloten stapeldeksel.

OUnterfahrbarOUnterfahrbar mit

Opneembaar met palletvork
(variant  200 l en 400 l).

A

B

Het deksel is zonder gereedschap afneembaar.
Deze laat zich eenvoudig vast zetten door een 
steunstaaf (400 l).

Ce Zonder gereedschap afneembaar

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud.

CEMO strooigoedbakken Plus3

De nieuwe strooigoedbakkengeneratie Plus3 levert buiten de voordelen van de 
CEMO GVK-strooigoedbakken 3 extra pluspunten voor hanteren en montage.

De extra voordelen van de bakken Plus3: 
A stapelbaar met gesloten stapeldeksel

 B met palletvork opneembaar

C deksel zonder gereedschap afneembaar

NIEUW
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Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Alsmarktleiderbijstrooigoedbakkenkri-
jgenwijomvangrijkegunstigereactiesen
eengrootaantalwensen.Heteenvoudige
gebruikenhethanterenstaatbijveelge-

meentelijkeinstelingenopdevoorgrond. 

Hetopnemenmetpalletvorkincombinatie
metdetstapelmogelijkhedenvereenvou-

digthetopslaanenuitdeopslagnemen

vandestrooigoedbakkenenormenspaart
tijdenplaats.Bovendienwordtdemontge
ondergereedschapvandezeerstabiele
dekselsbelangrijkvereenvoudigt.
Denieuwegeneratiestrooigoedbakken
Plus3brengtbuitendevoordelenvan
langelevensduurvandeGVKstrooigo-

edbakken3extrapluspuntenvoorhet
hanterenenmontage.

strooigoedbakken Plus3

DeextravoordelenvandebakkenPlus3:

•opneembaarmetpalletvork(optie)
•stapelbaarmetgeslotendeksel

(optiemetvoorhangslotafsluitbaar,
toeborenzieblz.xxx)

•dekselzondergereedschapafneembaar
•metsteunstaafvoordeksel(400l)

Strooigoedbakken Plus3  [PG 8]

StrooigoedbakkenPlus3
inhoud
l

afmetingincm
(lxbxh)

metenzonder
aftapopening

metenzonder
integriertepallat-

vorkuitvoering

gewicht
ca.kg

bakkengrijs
dekseloranje

best.-nr.

bakkengroen
dekseloranje

best.-nr.

E

excl.BTW.*
verzend 
zieblz.xxx

100 89x60x34 zonder zonder 8,3 10564 10573 200,--

200 89x60x64 zonder zonder 11,3 10565 10574 235,--

200 89x60x64 met zonder 12,5 10566 10575 297,--

200 89x60x69 zonder met 12,8 10567 10576 255,--

200 89x60x69 met met 14 10568 10577 317,--

400 121x82x67 zonder zonder 20,4 10569 10578 300,--

400 121x82x67 met zonder 21,6 10570 10579 355,--

400 121x82x68 zonder met 21,4 10571 10580 320,--

400 121x82x68 met met 22,6 10572 10581 375,--

200 l

400lopneembaar
metaftapopening

Toebehorenvoorstrooigoedbakkenopneembaar
Aanduiding voor 

grootte
buitenmaat 

cm(lxbxh)
draagkracht 

kg
gewicht 
ca.kg

best.- 
nr. 

E

excl.BTW.*
verzend
zieblz.xxx

Inlegplaat

200 75x45x3 200 3 10739 32,--

400 107x67x3 400 5,4 10740 61,--

draagkrachtderstapeldekselzieblz.xxx.

Opneembaarmetpalletwagenenheftruck.
Stapelbaarmetgeslotendeksel.
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•
 Bakken en deksels van glasvezel versterkt 
kunststof, GVK

•  Sstrooigoedbakken van GVK zijn absoluut
corrosie- en en weersbestendig

• veersluiting van RVS, zefsluitend

• eenvoudig openen van buiten en binnen
• eenvoudige, veilige hantering
• plaats- en tijdbesparend bij opslaan uit de opslag 

nemen (stapelbaar)
•  eenvoudige montage, levering in

ongemonteerde toestand
•  van 400 l tot 700 l (extra) met afneembare

bandhouders voor deksel
•  von 1100 l bis 2200 l (standaard) met

openzet-scharnieren van RVS

LevertijdLieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitst

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Strooigoedbakken
inhoud
l

afmetingen in cm

(l x b x h)

met en zonder
aftapopening

gewicht
ca. kg

bak grijs
deksel oranje

best.-nr.

bak groen
deksel oranje

best.-nr.

bak geel
deksel geel

best.-nr.

E

excl  BTW.**

verzend
zie  . 253

200 89 x 59 x 67 ohne 12 - - 8622 0,--

400 120 x 80 x 72 ohne 22 - - 8623 0,--

550 134 x 99 x 78
ohne 26 7322 7431 - 0,--

mit 28 7323 7432 - 0,--

700 134 x 99 x 96
ohne 30 7324 7433 - 0,--

mit 32 7325 7434 - 0,--

1100 163 x121 x101
ohne 50 7435 7441 - 695,--

mit 52 7436 7442 - 765,--

1500 184 x143 x104
ohne 70 7437 7443 - 1.005,--
mit 72 7438 7444 - 1.045,--

2200 213 x152 x124
ohne 92 7439 7445 - 1.395,--

mit 94 7440 7446 - 1.455,--

kleurvariaties  geel/geel
zonder aftapopening

kleurvariaties
grijs/oranje
met aftapopening

kleurvariaties groen/oranje
met aftapopening

Toebehoren gegalvaniseerd onderframe met stalen voeten, voor veilig plaatsen [PG 8]

uitvoering voor grootte gewicht ca. kg best.-nr. E excl.BTW.** verzend zie. 253

100 8 7784 80,--

200 10 7786 92,--

400 12 7788 105,-
550 16 7789 108,--

700 16 7790 107,--

1100 25 7591 185,--

1500 42 8010 315,--

2200 48 8011 323,--

Toebehoren gegalvaniseerd zwenrollen onderframe, voor mobiel gebruik gebruik
(zwenkrollen = LR)  [PG 8] 2 zenkrollen met extra draai- en stuur-stop
uivoering voor grootte gewicht ca. kg best.-nr. E excl. BTW.** verzend zie 253

100 (LR ø 100 mm) PP 9 7812 195,--

200 (LR ø 100 mm) PP 9 7814 190,--

400 (LR ø 100 mm) PP 14 7816 200,--

550 (LR ø 125 mm) PP 18 7817 240,--

700 (LR ø 125 mm) PP 18 7818 260,--

1100 (LR ø 150 mm) PA 25 8012 385,--

1500 (LR ø 200 mm) PA 42 8013 455,--

2200 (LR ø 250 mm) PA 48 8014 1.135,--

Strooigoedbakken [PG 8]
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 Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die 

Strooigoedbox „Kompakt“  [PG 8] 
• slanke, hoge constructie voor minimaal plaatsings-oppervlak
• aansprekend  design
• buiten plaatsbaar
• met afsluitbaar

deksel incl. veerafsluiting

Strooigoedbox  „Kompakt“
inhoud l afmeting in cm 

(b x t x h)
gewicht 

ca.kg
best. 

nr.
E

 excl.BTW**
verzend 
zie      blz. 245

130 72 x 45 x 58  10,5 7630 295,

Toebehoren voor  strooigoedbak  [PG 8]

aanduiding best.nr. E excl BTW** verzend zie blz.245

Voorhangslot, gegalvaniseerd 1490 16,
Hoogte instelbare dekselscharnier, compleet montage-set, voor bakken van 100 tot 700 liter 
inhoud. Opgelet: deksel alleen met gereedschap demonteren. Niet voor strooigoedbak Plus3. 3212 31,

Sticker „strooigoed“ 
(verdere taal varianten op anvraag)

5 stuks 8625 15,

10 stuks 8626 26,

Strooigoed-bak "V" met vandalisme-deksel
inhoud
l

afmeting in cm 
(l x b x h)

met en zonder 
aftap-opening

gewicht
ca kg

bak grijs,deksel oranje
best.nr.

bak groen, deksel oranje
 best.nr.

E

excl.        BTW.**
Verzend

zie       blz. 245

550 134 x 99 x 78
zonder 27 10896 10900 435,

met 29 10897 10901 495,

700 134 x 99 x 96
zonder 31 10898 10902 495,

met 33 10899 10903 545,

Vandalisme-deksel voor nalevering op aanwezige strooigoed-bak met dakvormig deksel
uitvoering voor grootte best.nr. E excl. BTW** verzend zie blz. 245

400 8087 150,

550 en 700 10904 190,

strooigoed-bak met 
vandalisme-deksel
• speciaal slagbestendig en vorm-stabiel

 materiaal(„hamervast“)
• extra verhoogde wandsterkte
(voor bakgrootte 400, 550 en 700 l)

Strooigoed-bak  [PG 8]

Go-Box [PG 8]

• voor strooigoed, zand, bindmiddel, enz.
• voor het gebruik en opslag binnen en buiten
• robuste rubber wielen
• deksel vergrendeld  in verticale stand voor vullen/legen
Gedetailleerde beschrijving zie catalogus blz. 228 

GoBox 75
beschrijving / inhoud l   afmeting in cm (h x b x t) gewicht ca. kg best.nr. E excl. BTW** verzend zie blz. 245

GoBox 75 107 x 59 x 43,5 11 10156 180,
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VVersandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen. 

Technische en prijs wijzigingen  onder voorbehoud

Strooigoedbakken

Toebehoren voor strooigoedbakken  [PG 8]

aanduiding best.-nr. E ex. BTW** verzend blz. 239

hangslot,
gegalvaniseerd 1490 16,--

openzet schanier, compleet montageset,
voor bakken van 100 tot 700 liter inhoud.

Opgelet: Deksel alleen met gereedschp 
demonteerbaar.

3212 31,--

Stickers „strooigoed“

(verder letter-variatie op aanvraag)

5 stuks 8625 15,--

10 stuks 8626 26,--

Toebehoren stalen onderstel gegalvaniseerd, voor veilige staanplaats [PG 8]

uitvoering voor grootte gewicht ca. kg best.-nr. E ex. BTW** verzend blz. 239

100 8 7784 80,--

200 10 7786 92,--

400 12 7788 105,--

550 16 7789 108,--

700 16 7790 107--

1100 25 7591 185,--

1500 42 8010 315,--

2200 48 8011 323,--

Uitvoering zwenkrollen onderstel gegalvaniseerd,v. mobiel gebruik (zwenkrollen= LR) [PG
8] 2 zwenkrollen met extra draai- en stuurstop
uitvoering voor grootte gewicht ca. kg best.-nr. E ex.  BTW** verzend blz 239

100 (LR ø 100 mm) PP 9 7812

                          188,--

195,--
200 (LR ø 100 mm) PP 9 7814 190,--
400 (LR ø 100 mm) PP 14 7816 200,--
550 (LR ø 125 mm) PP 18 7817 240,--

700 (LR ø 125 mm) PP 18 7818 260,--

1100 (LR ø 150 mm) PA 25 8012 385,--
1500 (LR ø 200 mm) PA 42 8013 455,--
2200 (LR ø 250 mm) PA 48 8014 1.135,--

strooigoedbox „Kompakt“  [PG 8]

•  slanke, hoge constructie voor minimale
plaatsingsruimte

•  aasprekend  design
•  vrij plaatsbaar
• met afsluitbaar deksel incl.

veersluiting

Strooigoedbox „Kompakt“

inhoud l afmeting in cm (b x t x h) gewicht ca kg best.-nr. E ex. BTW** Verzend blz  239

130 72 x 45 x 58  10,5 7630 295,--



Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Strooigoedbakken opslaan en verladen  [PG 8]

Laadbeugel voor verladen en leeg 

maken van gevulde strooigoedbakken 

met de vrachtwagen-kraan.

Insamenwerkingmetgemeentesisdit
innovatiefhandelingsconceptontwikkeld
Opgebouwdopdestrooigoedboxishet
numogelijkomdevoordelen(deksel 
zondergereedschapafneembaar)in 
volledigeomvangtegebruiken.Met
behulpvandehydraulischelaad- 
beugelkandestrooigoedbox 
doorslechtséénpersoon 
geladen,leeggemaakten 
opgeslagenworden. 
Daarmeereduceertude 
tijd-plaatsenpersoneelskosten 
toteenminimum.

hydraulische
laadbeugel

laden,leegmaken
enopslaanmet
slechtséén 
persoon

reduceringvan
tijd-,plaats-en
personeelskosten

inschuivenv/dlaadbeugela/dzijdenahet
verwijderenv/hafneembaredeksel
(voorbeeldmetstrooigoedbox700l)

opheffenv/dbak
(voorbeeldmetstrooi-goedbox200l)

Uitkiepenvanstrooigoedopdelaadbak
(voorbeeldmetstrooigoedbox700l)

Laadbeugel
Uitvoering gewicht

ca.kg
best.-

nr.
E

excl.BTW.*
verzend
zieblz.xxx

A
Laadbeugel,hydraulisch,kiepbaar voorstrooigoedbakken400,550en700l 120 7738 5.250,--

Extraframevoorlaadbeugel,
hydraulisch,kiepbaar(7738)

voorstrooigoedbakken200l 8 7739 305,--

B
Laadbeugel,hydraulisch,kiepbaar voorstrooigoedbakken400l 120 10728 4.550,--

Extraframevoorlaadbeugel,
hydraulisch,kiepbaar(10728)

voorstrooigoedbakken200l 9 10729 225,--

C
Laadbeugel,star,nietkiepbaar voorstrooigoedbakken200l 15 1833 495,--

voorstrooigoedbakken400l 30 1832 670,--

voorstrooigoedbakken550en700l 40 2109 945,--

Laadbeugel,
hydraulisch,
kiepbaarmet
extraframe, 
voorstrooigoed-

bakken200l

Laadbeugel,
hydraulisch,
kiepbaar, 
voorstrooi-
goedbakken
400 l

A

B
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ersandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

GVK-sneeuwschop    [PG 8]

GVK-sneeuwschop met D vormige-greep
aanduiding lengte met steel cm afmeting schop cm (b x h) best.-nr. e ex. BTW** verzend blz. 239

GVK-sneeuwschop 161 56 x 36 10064 53,--

GVK-sneeuwschop
•  hoogwaardige GVK-sneeuwschop
•  massieve aluminium-rand
• absoluut corrosiebestendig
• niet aanhechten van sneeuw door

gladde oppervlak
•  hoge dikke zijwand
• dubbele gebogen ovale steel met D-vormige-greep

voor ergonomisch en efficient werken grijpveilige oval steel

    massieve      aluminium -rand

Display voor GVK-sneeuwschop
aanduiding afmeting cm (l x b x h) best.-nr. e ex. BTW** verzend blz. 239

Display voor GVK-sneeuwschop  met wintermotief "5-sterren-kwaliteit* 60 x 75 x 160 10216 -,--

Bodemplaat voor display 60 x 75 x 5 10217 -,--

Display 

•  hoogwaardige bodemplaat voor
drie sneeuwschoppen

•  versie met achterwand-display

•  minutensnelle montage
zonder gereedschap

•  sneeuwschop dient als
display-houder

display met bodemplaat
voor tot drie GVK-sneeuwschoppen

Staffelprijs
best.-

nr.

korting  3 % korting 5 % korting  8 %

aantal stuksprijs
E ex.   BTW**

aantal stuksprijs
E ex.  BTW**

aantal pakketprijs
E ex.   BTW**aanduiding / type

%
GVK-sneeuwschop 10064 3 51,40 5 50,-- - -

10 stuks-pakket
GVK-sneeuwschop 10064

10066 - - - - 1 x 10 * 46,65--

* 10 x sneeuschopbladen en  10 x sneeuschopstelen  in doos verpakt.
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Sneeuwruimer    [PG 8]

De sneeuwruimer maakt het  

mogelijk –  door de beweegbaar  

duwdissel – om ongelijke besneeuwde 

oppervlaktes probleemloos te ruimen.

•innovatievesneeuwruimer„Madein
Germany”metlangerHlevensduur

•solidemetpoedercoating
stalenbuisconstructie

•metgeveerdeschijvengedempt
ruimbordvanRVS

•wielenmetluchtbandenrollagers
metnokkenprofielØ260mm

•verstelbaarbordpositie
•eenvoudiginstellenv/druimhoek

zondertebukken

Sneeuwruimer
Aanduiding afmetingcm(lxbxh) gewichtca.kg best.-nr. eexcl.BTW.* verzendzieblz.xxx

Sneeuwruimer 110x74x90 12 10743 180,--

Toebehorenvoorsneeuwruimer
Aanduiding best.-nr. eexcl.BTW.* verzendzieblz.xxx

PU-geluidsarmeschraaplijst 10744 33,--

Bedieningvoordrie/vijfbordposties

stabielestalenconstructie 
enRVSsneeuwbordmet
stootdemping

luchtbandenenrollagersgeblokkeerdeduwdisselvoor
het„gebruik”

zonderblokkeringvoor„parkeren”

vervangbaarRVS
schraaplijstvan
PU-geluidsarme
schraap-lijst 
(toebehoren)
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Dubbelwandige pekelwater-tank  [PG 4]

groot mangat (dom)
DN 500  voor

onderhoud
weersbestendig en voor buiten 

plaatsen geschikt

zeer goede thermische islatie
door sandwich-technologie

lekaanduidapparaat op 
onderdrukbasis controleerbaar

lichtondoorlatende
afdeklaag

gegalvaniseerd onderstel

toebehoren:

tankverwarming,

verwarmde kap en
toebehorenpakket

pompkast

ook geschikt voor AUS 32

Dubbelwandige horizontaal
liggende tank van GVK
•  met algemene constructieve

goedkeuring Z-40.11-479

•  tank dubbelwandig van GVK
weersbestendig en voor buiten plaatsen 
geschikt

•  tussenruimte met  lekaanduidapparaat 
op onderdrukbasis controleerbaar

•  lichtondoorlatendd afdeklaag
•  met gegalvaniseerd stalen onderstel
• grote dom (mangat) DN 500 voor onderhoud
•  mangatdeksel met aansluitingen voor

noodzakelijke toebehoren

•  ladder naar mangatdeksel
•  zeer    goede thermische isolatie door de

sandwich-technologie
•  binnenliggende tankverwarming als toebehoren

leverbaar
•  verwarmbare kap over domdeksel leverbaar

Compleet geinstalleerde  natzoutinstallatie incl. pompeenheid
pompkast als toebehoren (zie blz. 223)

DWT- tank, horizontaal liggend van GVK  en chemische beschermlaag van speciaal hars

inhoud l (netto, 95%) afmeting cm (l x b x h)* tank ø cm gewicht ca. kg best.-nr. E ex.BTW**

4000 230 x 191 x 207 160 410 - op aanvraag***

5000 285 x 191 x 207 160 450 - op aanvraag***

6000 336 x 191 x 207 160 510 - op aanvraag ***
8000 440 x 191 x 207 160 660 - op aanvraag***

8000 296 x 233 x 246 200 650 - op aanvraag***

10000 362 x 233 x 246 200 730 - op aanvraag***

15000 446 x 256 x 266 220 1100 - op aanvraag***

20000 584 x 256 x 266 220 1400 - op aanvraag***

25000 724 x 256 x 266 220 1960 - op aanvraag ***
30000 860 x 256 x 266 220 2515 - op aanvraag ***

* Hoogte met opgebouwde kap extra 35 cm

Gebruiksvoorbeeld met speciale verflaag en
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Dubbelwandige pekelwater-tank [PG 4]

Toebehoren voor DWT-tank, horizontaal liggend
beschrijving best.-nr E ex. BTW**

Toebehorenpakket voor volledige tankinstallatie,
bestaande uit:
Vulleiding met TW-koppeling 3", be-/ontluchting,  complete
leidingsysteem met magneetventiel als  beveiligig en kap over
domdeksel, voorgemonteerde pompkast met kunststof
centrifugaalpomp400 V ca. 200 l/min., vul-en aftapleidingen a/d 
tank een cacuum-lekaanduidapparaat, elektrische 
overvulbeveiliging,.  Alle delen zoveel mogelijk voorgemonteerd
en van schroefdraad voorzien.

8932 op aanvraag***

*** Prijs afhankelijk van de samenstelling v/h pekelwater en aantal en type v/d gewenste aansluitingen

PP-schoppen    [PG 8]

Corrosiebestendige PP-schoppen
•  corrosiebestendige schoppen van

polypropyleen (PP)

•  ideaal voor omgaan met aggressieve
stoffen zoals b.v. strooizout

•  laag eigen gewicht
•  hoge geschiktheid voor weerstand
•  niet   hechtend  oppervlak
•  absoluut   corrosiebestendig
•  UV-gestabiliseerd materiaal, praktisch

breekvast
• bruikbaar in de landbouw,

gemeentewerken en levensmiddelenindustrie

PP01

Corrosiebestendige  PP-schoppen
aanduiding afmeting v/d schop

cm (l x b x h)

totale lengte
cm

gewicht
ca. kg

best.-
nr.

e

ex . BTW**
verzend
blz . 239

hanschop PP01 19 x 14 x 7,5 31 0,2 7964 10,--
handschop PP02 23 x 17 x 9 36 0,3 7965 14,--

Allzweck schop D-greep PP03 31,5 x 25 x 4 98 1,1 7966 43,~,--

Allzweck schop D-greep PP04 35 x 26 x 8 105 1,4 7967 50,--

PP02 PP03 PP04

Staffelprijs best.-
nr. aantal

   korting  3 %

stuksprijs E ex.BTW aantal

korting  5 %

stuksprijs E ex. BTW 

BTWMwSt.**

aantal

korting  8 %

stuksprijs E ex. BTW 

BTWwSt.**

aanduiding / type

%
PP01 7964 5 BTWM

wSt.**
9,70 10 9,50 15 9,20

PP02 7965 5 13,60 10 13,30 15 12,85-

PP03 7966 5 41,70 10 40,80 15 39,50
PP04 7967 5 48,50 10 47,50 15 46,00
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Zoutstrooiers met composit-frame

Het gebruik van nieuwe hoogwaardige-

kunststoffen maakt het mogelijk voor 

integratie van veel functies in één  

bouwdeel.

•voorprivégebruiken
opprofessioneelgebied

•robusteconstructie
•metcomposit-frameenPE-bak
•assenvanRVS
•robusteaandrijving
•opklapbaresteunpoot
•strooihoeveelheidinstelbaar

metvasteaanslag

•leveringinvoorgemonteerdebouwgroepen
Strooiers SW 20-C en SW 35-C

•voorruwwintergebruik
•voorverchillendstrooimateriaal
•metrobusteroerder
•duwstangvanRVS,

drievoudiginlengteverstelbaar
•metverstellbaremstrooibreedten-

begrenzer

•metvulzeef
•luchtbandenmetwinterprofiel
Zoutstrooier SW 20-light

•voorzaaiaadenkunstmest
•duwstangvanstaalgegalvaniseerd,

drievoudiginlengteverstelbaar
•Kunststofwielen

opklapbaarersteunpoot

Zoutstrooier  [PG 8]

Zoutstrooiermethoogwaardigkunststof-frameenPE-bak
inhoud 

l

uitvoering strooibreedte
inm

strooi 

standen

gewicht 
ca.kg

best.- 
nr.

E

excl.BTW.*
verzend
zieblz.xxx

20 typeSW20-lightvoormiddelgrotestrooiopprvlaktes 1bis4 6 9 10718 199,--

20 typeSW20-Cvoormiddelgrotestrooiopprvlaktes 1bis4 6 10 10642 285,--
35 typeSW35-Cvoormiddelgrotestrooiopprvlaktes 1bis4 6 11 10643 340,--

Toebehorenvoorzoutstrooiersmethoogwaardigkunststof-frameenPEbak
Aanduiding best.-nr. Eexcl.BTW.* verzendzieblz.xxx

AfdekkingvoorSW20-CenSW20-light 7884 25,--

AfdekkingvoorSW35-C 7885 26,--

StrooibreedtenbegrenzervoorSW20-light 10720 37,--

duwstangvanRVS, 
drievoudiginlengteverstelbaar

vulzeef 
(SW20-CenSW35-C)

strooihoeveelheidinstel-
baarmetvasteaanslag

verstelbarestrooibreedte
begrenzer(SW20-Cen 
SW35-C)

typeSW20-light

typeSW35-C

239
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Kaststrooier KS 35-E

• voorprivé  gebruik en op industrieel
gebied

• voor verschillende strooproducten
 zoals b.v. strooizout, split, zand,

oliebindmiddel, zaaizaad of meststoffen

• robuuste roeras van RVS met 
gekruisde tanden

• exacte strooibreedte van60cm
• strooihoeveelheid via excentrische schijven

traploos en exact instelbaar
• eenvoudige,snelle montage
• alledelen die in contact komen met het strooi-

product zijn van RVS of kunststof
•   t de trechter is van corrosiebestendig

polyethyleen
• frame is vanstaal met poedercoating
• steunpoot is opklapbaar
• duwstang is in lengte verstelbaar
• luchtbanden met winter- resp.

terreinprofiel
• assen in het midden gedeeld,daardoor

bochten rijden zonder problemen mogelijk

Strooier  [PG 8]

schijf       excentrischrobuuste roeras, as in het midden gedeeld

Kaststrooier KS 35-E

aanduiding inhoud l strooibreedte in cm gewicht ca. kg best.-nr. e ex. BTW** verzend blz 239

kaststrooier KS 35-E 35 60 16,5 8487 405,--

Toebehoren voor kaststrooier KS 35-E

aanduiding best.-nr. e ex BTW** verzend blz. 239

afdekking voor KS 35-E 8495 36,--

Duwstang in lengte verstelbaar,
grote bedieningshendel

steunpoot opklapbaar

exacte strooibreedte, traploos verstelbaar
voor een gelijkmatig strooibeeld

robuuste roeras

duwstang in
lengte
verstelbaar

alle delen  die in 
contact komen met de 
strooiproducten  zijn 
van RVS of kunststof

opklapbare steunpoot
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Zoutstrooier [PG 8]

toebehoren afstandbediening 

Zoutstrooier SW 130
aanduiding inhoud

l
strooibreedte

in m
strooi
standen

gewicht
ca. kg

best. 
nr.

E

excl.     BTW**
verzend
 zie   blz 245

SW 130 voor grote strooioppervlaktes, 
met robuste aandrijving met aluminium huis.Kunststof bak geel 
met stabiel klepdeksel, stalen buis-frame geverfd, rubber wielen 
met luchtbanden, strooihoeveelheid regeling. Levering in 
voorgemonteerde bouwgroepen. Parallel in hoogte verstelbare 
dissel is standaard. Aandrijving is uitschakelbaar.  Max. snelheid  
6 km/u.  

130 bis 5 10 39 10063 1.185,

Toebehoren voor zoutstrooier SW 130
aanduiding best. 

nr.
E

excl.  BTW
   *

verzend
zie   blz. 245

strooibreedte begrenzer 
voor SW 130 7291 90,

dissel met kogelkop aanspanning 
voor SW 130 8621 140,

aanduiding lengte van de
bowdenkabel

gewicht
ca. kg

best. 
nr.

E

excl.   .    .BTW
verzend

zie    blz 245

Afstandbediening voor de strooierSW 130 2,0 3,0 8289 190,

SW 130
uitschakelbare aandrijving

Zoutstrooier SW 130 met PE-bak
• voor prive en professioneel gebruik

• voor verschillende strooimaterialen
en strooibreedtes geschikt

• eenvoudige, snelle montage
• robuste constructie

robuste aandrijving met aluminium huis

Sproeicaddy 60 l
aanduiding inhoud

l
afmeting cm 
(l x b x h)

gewicht
ca. kg

best. 
nr.

E

excl.   BTW**
verzend
zie      blz.45

Sproeicaddy 60 90 x 52 x 37 15 10863 615,

Sproei-caddy 60 l [PG 8]

Sproei-caddy 60 l v. vloeibaar ontdooiingsmiddel
• Elektropomp 12 V, ca. 6 l/min
• LiFePO4accu met oplader
• 8 m spiraalslang
• sproeilans met vlakstraal-sproeidop
• geschikt voor gebruikelijk vloeistof als ontdooiingsmiddelop waterbasis

middel op waterbasis
spiraalslang, 
elektropomp 
en accu met 
oplader
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Zoutstrooier [PG 8]

Zoutstrooier SW 200 en SW 300 
met PE-bak
• voor  prive gebruik en voor professioneel

gebruik
• voor verschillende strooimaterialen

en strooibreedtes geschikt
• robuuste constructie
• gebruik met aluminium huis,

uitschakelbaar
• robuuste smeerbare wiellagers
• RVS frame
• alle delen die met zout in aanraking komen zij RVS

resp. kunststof
• strooihoeveelheid, strooirichting en

strooibreedte verstelbaar  als optie
• wielen 16 x 6.5  luchtbanden, met

winterprofiel
• parallel in hoogte verstelbare disel
• verlichting met 7polige stekker
• levering in voorgemonteerde bouwgroepen

Toebehoren voor zoutstrooier SW 200 en SW 300
aanduiding best.nr E excl. BTW**

strooibreedte begrenzer verstelbaar 
gegalvaniseerd voor SW 200 en SW 300 10207 155,

afstandbediening 
voor strooier SW 200 en SW 300 
lengte v/d bowdenkabel: 2,0 m

10208 215,

adekking van de bak  
voor SW 200 en SW 300 10210 64,

kogelkopaanspanning 2" 
gegalvaniseerd, voor SW 200 
enSW 300

10209 80,

Zoutstrooier SW 200 en SW 300
aanduiding inhoud l strooibreedte in m strooi standen gewicht ca. kg best.nr. Eexcl. BTW**

SW 200 voor grote strooioppervlaktes 200 tot 5 10 80 10205 2.195,

SW 300 voor grote strooioppervlaktes 300 tot 5 10 85 10206 2.345,

SW 200

SW 300

strooihoeveelheidsregeling

strooschijf van RVS, verstelbaar robuuste wiellagers

antie verdichtingsset

uitschakelbare aandrijving
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Toebehoren voor driepuntsstrooierSA 130

aanduiding best.-nr. E ex. BTW** verzend blz. 239

strooibreedtebegrenzer voorSA 130 7291 90,--

afstandbediening voor driepuntsstrooiers SA 130,

lengte van de bowdenkabel 1,6 m, gewicht: 2,5 kg
8290 190,--

Driepuntsstrooier SA 130

inhoud l uitvoering strooibreedte m strooistanden gewicht ca kg best. -nr E ex BTW** verzend blz. 239

130 type SA 130 voor grote strooioppervlaktes tot 5 10 35 8173 1.215,--

Driepuntsstrooier SA 130

•  voor grote strooioppervlaktes
•  kunststofbak geel met stabiel

klepdeksel
•  stalen   frame geverfd
• voor de driepuntsaanspanning, cat. 0

(A = 410 / 526 mm, B = Ø 22 mm)

•  aandrijving via aftakas
(in de standaarduitvoering inbegrepen)

Driepuntsstrooier [PG 8]

Driepuntsstrooier SA 260

• voor grote strooioppervlakte
• basistrechter is van geverfd staal
• trechteropzetstuk is van kunststof
• stalen frame is geverfd
• voor de driepuntsaanspanning,

categorie 0 + 1

• Aaandrijving via aftakas
(in de standaarduitvoering inbegrepen)

Driepuntsstrooier SA 260

inhoud l uitvoering strooibreedte m strooistanden gewicht ca. kg best-nr. E ex. BTW** verzend blz 239

260 type SA 260 voor grote strooioppervlaktes tot 5 10 54 10278 1.285,--

Toebehoren voor driepuntsstrooiers SA 260

aanduiding best.-nr. E ex. BTW** verzend blz. 239

strooibreedtebegrenzer voor SA 260 10279 105,--

afdekking voor SA 260 10280 140,--

 vulzeef voor SA 260 10281 90,--

Typ SA 260
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Elektro-zoutstrooier  [PG 8]

Elektro-zoutstrooier ST-E 120

•  12 V- aandrijving –ideaal voor voertuigen,

die weinig of helemaal geen hydrauliek
hebben

•  centrale bedieningseenheid (incl. universele-

houder) maakt bediening  v/d strooibreedte 
vanaf chauffeurs zitplaats mogelijk

•  sstandaard met roerder (tweezijdig
gelagerd) – voor  los maken en
verbetering v/d zoutstroom en voor-
komt  brugvorming

• draaisnelheid is vrij instelbaar –
garandeert optimale dosering

•  doorstroomhoeveelheid v/h strooiproduct
handmatig traploos instelbaar

• strooibreedte tot 8 m – zo ontdooit
U ook grote oppervlaktes snel

• frame compleet van 2,5 mm RVS-
 voor een lange levensduur

• de bak is van stabiel kunststof –
met vulniveauaanduier, ingrijp-
bescherming en klepdeksel

•  centrale werpschoepverstelling –
optimale afstelling v/h strooibeeld

Met de elektro-zoutstrooier ST-E 120 komt
U de strooiverplichting comfortabel na. Zo
voorkomt U ongevallen op openbare en niet
openbare wegen en plaatsen. De elektro-
zout-strooier ST-E 120 is speciaal voor de
gladheidbestrijding ontwikkeld. Deze bestaat 
uit een

corrosiebestendig RVS frame met robuuste 
kunststof bak. De kunststofbak is standaard
met een extra roerinrichting, waterdicht 
klepdeksel en een aftapstop uitgevoerd. De
elektronische bediening is

vomfortabel vanaf de chauffeurs zitting te 
bedienen. De elektro-zoutstrooier ST-E 120
is bovendien met een hoge capaciteit sterke 
12V-elektromotor voor de strooischijf 
uitgevoerd. De werkbreedte is traploos
instelbaar van 1 tot 8 m.

strooischijf met centrale werpschoepverstelling 

Elektro-zoutstrooier ST-E

120
aanduiding Iinhoud

l

strooibreedte
in m

afmeting cm
(l x b x h)

gewicht
ca. kg

best.-
nr.

E

ex.   BTW**

verzend
blz  S  239

elektro-zoutstrooier ST-E 120

met 12-V-aandrijfmotor en roerder,
stoomaansluiting12 V, 20 A

120 1 bis 8 68 x 68 x 106 48 10425 2.595,--

elektro-zoutstrooier
ST-E 120

doseerverstelling ingrijpafscherming

monteren v/d bediening aan de voorruit
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Toebehoren voor Elektro-zoutstrooier  [PG 8]

Toebehoren voor elektro-zoutstrooier ST-E 120

aanduiding best.-
nr.

E

ex.   BTW**
verzend
blz    239

universele  aanspanning voor heftruc en wiellader, hoogteverstelling, kiepbaar 10426 535,--

driepuntsaanspanning Cat I/II 10427 245,--

Pick-up-aanspanning, hoogteverstelling, kiepbaar 10428 530,--

verlichtingset LED volgens StVZO, incl. achteruitrijlicht, knipperlicht enz. 10429 695,--

Elektro-zoutstrooiermetT-E 120 met kiepbare universele aanspanning, als toebehoren Pick-Up-aanspanning, als toebehoren

universele aanspanning kiepbaar, als
toebehoren (toegang motorruimte mogelijk)

driepuntsaanspanning, als toebehoren

verlichtingset (LED), als
toebehoren

NIEUW




