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+  Meget stillegående elektrisk motor med hydrostatdrift  
og trinnløs hastighetskontroll.

+  Er helt utslippsfri og kan derfor også brukes innendørs.

LS 5000 ESW BATTERI

Cramer universalsugere har en enorm sugekraft og veldig lavt støynivå. Med ni modeller og 
et stort utvalg av tilbehør er de egnet for et bredt spekter av arbeidsoppgaver, fra å samle 
løv eller sigarettstumper til å plukke opp drikkebokser. Disse maskinene lar ikke noe ligge 
igjen. For privat eller profesjonell bruk.

Lavt støynivå, høy ytelse

Varenummer: 1429458

CRAMER UNIVERSALSUGERE

Elektrisk motor 3 kW/36V (tilsvarer 4 PS)  |  Driftstid opptil 2 t, avhengig  
av  fart  |  Lader: Ladetid ca 8 t  |  Batteri: Optima, viklet gelbatteri  |   
Visning av batteriets ladestatus  |  Trinnløs hastighetskontroll fra  
0 til 3.150 omdreininger  |  Støvdeksel over oppsamlerposen som leder  
støv og motorstøy mot bakken  |  Hydrostatdrift  |  Beskyttelse mot  
full utlading  |  Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |   
Lett tilgjengelig høydejustering |  Beskyttelse mot slitasje  
på sidene  |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at den  
kan tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

Motor Enermot 36V PMDC,  
3 kW, 3.200 /min

Mål (L/B/H) 157/80/105 cm
Vekt 216 kg 
Hjuldrift Ja
Parkeringsbrems Ja

Effekt
3,0 kw

Arbeidsbredde
80 cm 240 l

Oppsamlerpose
Effektiviserer arbeidet 
ditt, da posen må 
tømmes sjeldnere.

Kan rydde store 
områder på kort tid. 

Gir maksimal suge-
effekt med lavt 
støynivå.

Man åpner luken med glidelåsen
og straks økes sugestyrken.

CRAMER-DETALJER  
UNIVERSALSUGERE

Kan kjøre i ulendt terreng takket være  
brede og kraftige hjul både foran og bak.

Hjulene har differensialkompensasjon og 
stålfelger for å sikre jevn kjøring.

PRIS KR 56.900,-*

*Markedspris inkl. mva.

Spesifikasjoner
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LS 3500 universalsuger er utstyrt med turbin som gir høy ytelse, drevet av Hondas lettstartede GX-motor. Den er utstyrt med 
en aerodynamisk 80 cm bred inntaksdyse og en profesjonell 240 l oppsamlerpose med industrifilter, som standard.

Varenummer: 1429415
LS 3500

Motor HONDA GX 120 / 2,6 kW/
3,5 PS / 3.600 o/min

Mål (L/B/H) 163/80/105 cm
Vekt 67 kg
Parkeringsbrems Ja

Oppsamlerpose
240 l

Arbeidsbredde
80 cm2,6 kw

Effekt

+  To aksialt og radialt roterbare støttehjul sørger for 
god manøvrering.

+  Sugedysen kan høydejusteres fra håndtaket.

LS 3500:  
TURBIN MED HØY YTELSE

Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig  
høyde justering   |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at den 
kan tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

Denne modellens enorme sugekraft sørges for av vår Starbuck-turbin. 
Den leverer full sugekraft på bare 2.800 omdreininger, noe som  
redu serer støynivået betraktelig. I tillegg er turbinen produsert i Qst 690 
spesialstål, som gjør den lettere enn andre konvensjonelle turbinhjul. 
Dette letter motorens arbeid og forlenger levetiden.

LS 4000 SW OG LS 5000 XP:  
STARBUCK-TURBIN, HØY EFFEKT SELV VED LAV FART 

Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig høyde-
justering  |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at den kan  
tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

Varenummer: 1429463
LS 4000 SW

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW/ 
4,8 PS / 3.600 o/min

Mål (L/B/H) 157/80/105 cm
Vekt 67 kg
Parkeringsbrems Ja

Oppsamlerpose
240 l

Arbeidsbredde
80 cm3,6 kw

Effekt

+  Beskyttelsesplater beskytter deksel og styre mot stensprut

2.800 omdreininger  |  Lyd støynivå 81,4 db  |  Dette tilsvarer et motor-lydnivå på 94 dB

Starbuck-turbinen setter standarden 
når det gjelder effektivitet:

+ 100 % effekt   
+ 75 % mindre lyd  
+ 25 % mindre drivstoffforbruk

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 21.900,-*

Pris: kr 25.900,-*

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
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Varenummer: 1429447
LS 5000 XP

Motor HONDA GX 120 / 2,6 kW / 
3,5 PS / 3.600 o/min

Mål (L/B/H) 186/80/110 cm

Vekt 67 kg

LS 5000 XP:  
EFFEKTIV OG ENKEL MED PATENTERT UTKAST-TEKNOLOGI

LS 5000 XP er utstyrt med trinnløs hydrostatdrift og en Starbuck-turbin som gir kraftig ytelse og lavt støynivå.
Det raske og enkle tømmesystemet er virkelig effektivt. Du kan rett og slett ta av og tømme oppsamlerposen – enklere blir det ikke.

Oppsamlerposen kan tømmes uten å stoppe 
motoren.

For å gjøre dette bruker du håndtaket på 
venstre side. Dette senker motorhastighe-
ten og lukker utkastkanalen som går inn i 
oppsamlerposen. 

Deretter bruker du håndtaket på høyre side 
for å ta av og tømme posen.

Oppsamlerpose
180 l

Arbeidsbredde
80 cm3,6 kw

Effekt

+  Med den trinnløse hydrostatdriften kan du selv velge den perfek-
te hastigheten for enhver situasjon.

+  Fullt utstyrt: ST-Wing-turbin, brede styrehjul, brede drivhjul,  
beskyttelsesplater og støv- og lyddeksel.  

Hjul med kulelager  |  Parkeringsbrems  |  Lett tilgjengelig  
høyde justering  |  Flere typer oppsamlerposer som gjør at  
den kan tilpasses alle forhold, se utstyrsliste for detaljert oversikt

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 44.900,-*Spesifikasjoner
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Varenummer: 1429470

Varenummer: 1428060

LGB 8000

LØVBLÅSER FOR  
TOURNO KING SIZE

LS 4000 VLG:  
GENIAL UNIVERSALSUGER SOM GJØR ARBEIDET ENKLERE

LGB 8000 OG LØVBLÅSER FOR TOURNO KING SIZE:  
STERK SOM EN HØSTSTORM

LS 4000 VLG er en universalsuger som kan festes til kanten av kjøretøy med lasteplan eller en tilhenger, og er perfekt til vår løvkasse.  
Dette betyr at du kan samle f.eks løvet direkte inn i kassen eller på lasteplanet.

Cramers hjuldrevne løvblåsere er det perfekte hjelpemiddelet til å fjerne løv og skitt fra fortau og grøntområder. Velg mellom to versjoner:  
den ene som festes til TOURNO rider, den andre er en selvdrevet skyvbar modell. Begge har kraftige turbiner som drives av HONDA-motorer.  
De genererer så høy lufthastighet at ingenting blir liggende igjen.

Motor HONDA GX 390
Mål (L/B/H) 83/66/66 cm
Vekt 72 kg
Parkeringsbrems Ja

Mål (L/B/H) 75/111/48 cm
Vekt 50 kg

Justerbar  
luftstrøm

40°
Lufthastighet

Lufthastighet Justerbar  
luftstrøm

Effekt

Effekt

217  km/t

217  km/t 180°

8,7 kW

8,7 kW

+ Spesielt brukervennlig – med ergonomisk plasserte håndtak 
og at den er enkel i bruk. 

Ventis-turbin  |  Forbedret turbindesign øker  
både luftsirku la sjonen og effektiviteten  |   
Lufthastighet maks. 217 km/t | Dreiehjul

Motor HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 PS / 3.600/min

Oppheng Robust, gummibelagt  
opphengsplate

Mål (L/B/H) 157/80/105 cm
Vekt 70 kg

Sugeslange
5 m3,6 kw

Effekt

Varenummer: 1429468
LS 4000 VLG 

+ Med adapter kan den enkelt festes på lasteplan

Oppsamling direkte til lasteplan/henger  |   
Hjul med kulelager  |  Perfekt til 1429469 (løvkasse)  
og 1428074 (boggi-tilhenger)

+ Ekstrem turbinytelse – fjerner selv  
 gjenstridig skitt raskt. 
+ Kan enkelt festes til TOURNO rider.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 34.900,-*

Pris: kr 27.900,-*

Pris: kr 27.900,-*

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
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PRODUKT/EGENSKAP LS 3500 LS 4000 SW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG
Motor HONDA GX 120 HONDA GX 160 Enermot 36V PMDC HONDA GX 160 HONDA GX 160

Effekt 2,6 kW 3,6 kW 3 kW 3,6 kW 3,6 kW

Arbeidsbredde 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm -

Oppsamlerpose 240 l 240 l 240 l 180 l -

Fronthjul 2 x 180/50 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm

Bakhjul 2 x 300/100 mm 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm

Mål (L/B/H) 163/80/105 157/80/105 157/80/105 157/80/105 157/80/105 

Vekt 67 kg 72 kg 216 kg 118 kg 67 kg 

Varenummer 1429415 1429463 1429458 1429447 1429468 

Hjul med kulelager foran og bak Ja Ja Ja Ja -

GS-merket Ja Ja - Ja Ja

Parkeringsbrems Ja Ja Ja - -

Dobbelte kulelager på forhjul Ja Ja Ja Ja -

Sentral høydejustering Ja Ja Ja Ja -

Hjuldrift - - Ja Ja -

Synkrongear med friløp - - Ja Ja -

Gasskontroll på styret - Ja - Ja -

Trinnløs fremdrift - - Ja Ja -

Starbuck turbin - Ja Ja Ja Ja

Forsterket styre - - Ja - -

Brede styrehjul - - Ja Ja -

Brede drivhjul - - Ja Ja -

UTSTYR LS 4000 SW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG
Beskyttelsesplater
Varenummer 1429424 x x x x x

Støvdeksel for beskyttelse mot støv og lyd   
Varenummer 1429428 x x x

Støvdeksel XP
Varenummer 1429455 x

Oppsamlerpose, fin, glidelåslukking 
Varenummer 1429437 x x x

Oppsamlerpose, grov, hempelukking 
Varenummer 1429431 x x x

Oppsamlerpose, grov, glidelåslukking 
Varenummer 1429429 x x x

Oppsamlerpose XP 
Varenummer 1429454 x

Våtpose, glidelåslukking
Varenummer 1429418 x x x

Våtpose, hempelukking
Varenummer 1429426 x x x

Våtpose XP
Varenummer 1429450 x

Ramme til oppsamlerpose XP
Varenummer 1429456 x

Sugeslange-sett (3 m)
Varenummer 1429417 x x x x x

Sidebørste
Varenummer 1429446 x

Sidebørste XP
Varenummer 1429462 x
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Med sine små og store modeller imponerer Cramer TOURNO-serien med enestående allsidig-
het. Dette på grunn av et ekstremt smart modulbasert konsept som består av ett kjøretøy og 
forskjellig lettmontert utstyr. På denne måten forvandles TOURNO fra en plenklipper til en 
feiemaskin, snøplog, plenlufter, transportmaskin og mye mer på kort tid. Kort sagt: TOURNO 
er en ekte allrounder.

Mye mer enn en plenklipper

CRAMER FRONTRIDER

Rem-skivene skal alltid flukte for at  
remmene ikke skal kjøres av skiven.

CRAMERS LØSNING   
FOR UJEVNT TERRENG: 

Når klippepadden følger terrenget vil ikke 
alltid rem-skivene flukte og remmene kan 
kjøres av.

To føringsruller med kulelager sikrer 
remmens løp på rem-skivene. Med denne 
teknikken kan klippepadden tilpasse seg 
høydeforskjeller i terrenget på opptil 18 cm.

Protect Belt
Å klippe på ujevnt terreng er ikke bare vanskelig, men innebærer også  
en risiko for at remmene kan kjøres av. Derfor har Cramer utviklet  
Protect Belt-systemet for TOURNO ridere. Dette sikrer at klippepadden 
alltid følger terrenget med høydeforskjeller på opptil 18 cm. Remmen er 
fortsatt optimalt strammet.

 | 9CRAMER FRONTRIDERE



Varenummer: 1428052 
TOURNO PICK-UP 2 WD

Varenummer: 1428053 
TOURNO PICK-UP 4 WD

+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller i terrenget på opptil 18 cm.
+ 1-sylindret 4-takts motor med INTEK teknologi kombinerer jevn kraft med lavt drivstofforbruk.

+  Vår egenutviklede 4-hjulstrekk gir bedre grep i vanskelig terreng og på glatt underlag.
+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller i terrenget på opptil 18 cm.
+ 1-sylindret 4-takts motor med INTEK teknologi kombinerer jevn kraft med lavt drivstofforbruk.

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy ryggstøtte  |  
2WD forhjulstrekk  |  Belt protection-system  |  Lett å sette i  
serviceposisjon for rengjøring, knivskifte eller vedlikehold  |  
 8,5 l drivstofftank lar deg jobbe lenge

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy ryggstøtte  |  
4-hjulstrekk  |  Belt protection-system  |  Lett å sette i  
service posisjon for rengjøring, knivskifte eller vedlikehold  |   
8,5 l drivstofftank lar deg jobbe lenge

Motor Briggs & Stratton S3 INTEK   
1-sylinder 9,9 kW / 13,5 PS / 3.600 o/min

Generator 9A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 174/85/108 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 213/96/108 cm

Start E-Start
Driftssystem Hydrostat, forhjulstrekk
Vekt 215 kg

Motor Briggs & Stratton S3 INTEK  
1-sylinder 9,9 kW / 13,5 PS / 3.600/ omin

Generator 9A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 174/85/108 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 213/96/108 cm

Start E-Start
Driftssystem 4-hjulstrekk
Vekt 215 kg

TOURNO PICK-UP:  
KRAFTIG OG KOMFORTABEL KLIPPING

Vedlikehold plener i alle størrelser og typer med Tourno pick-up. Med sin kraftige motor og mange utvidelsesmuligheter kan den løse de fleste  
oppgaver. Med denne blir det moro å holde orden i hagen.

HastighetTankvolumEffekt

6 km/t8,5 l9,9 kW

HastighetEffekt
8,5 l 6 km/t9,9 kW

Tankvolum

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 51.900,-*

uten klippepadde

Pris: kr 39.490,-*

uten klippepaddeSpesifikasjoner

Spesifikasjoner
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TOURNO PICK-UP UTSTYR:  
GJØR DIN FRONTRIDER TIL EN ALL-ROUNDER

TOURNO pick-up er en skikkelig "arbeidshest" for hus og hage. Den er tilgjengelig med 90 cm klippepadde, feieutstyr eller snøskjær.
Det finnes også flere tilhengervarianter å velge mellom.

Varenummer: 1428047
KLIPPEPADDE 90 PICK-UP

Varenummer: 1428044
PICK-UP FEIEMASKIN

Robust klippepadde med  
terrengtilpasning. Kan 
navigere over ujevnt underlag. 
Tilpasser seg høydeforskjeller 
på opptil 18 cm.

100 cm arbeidsbredde.

Mekanisme som sørger for 
at snøskjæret automatisk 
bøyer av når det møter hard 
motstand.

Varenummer: 1428076
PICK-UP TILHENGER

Gjør TOURNO pick-up om til 
en liten lastebil med vipp og 
gulv i robust aluminium.

Varenummer: 1428045
PICK-UP SNØSKJÆR 

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 9.900,-*

Pris: kr 18.900,-*

Pris: kr 10.450,-* Pris: kr 11.900,-*
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Motor HONDA GXV 630 688 ccm 2-sylin-
der 15,5 kW / 20,8 PS / 3.600/min

Generator 20A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 204,5/85/117,5 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 240/127/117 cm

Start E-Start
Driftssystem 4-hjulstrekk
Vekt 271 kg

Varenummer: 1428054 
TOURNO KING SIZE 2 WD

Varenummer: 1428055 
TOURNO KING SIZE 4 WD

+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller i terrenget på 
opptil 18 cm.

+  2-sylindret motor med lyddempende eksosanlegg.

+  Vår egenutviklede 4-hjulsdrift gir bedre grep i vanskelig terreng  
og på glatt underlag.

+  Protect Belt gjør at klippepadden tilpasser seg høydeforskjeller  
i terrenget på opptil 18 cm.

+  2-sylindret motor med lyddempende eksosanlegg.

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy 
ryggstøtte  |  2WD forhjulstrekk  |  Belt protection- 
system  |  Hendel for enkelt å skifte mellom bioklipp 
til bakutkast mens du kjører  |  Elektrisk høyde-
justering av klippepadde  |  8,5 l drivstofftank  
lar deg jobbe lenge

Ergonomisk sete med anti-vibrasjonfjærer og høy 
ryggstøtte  |  4-hjulstrekk  |  Belt protection system  |  
Hendel for enkelt å skifte mellom bioklipp til bak-
utkast mens du kjører  | Elektrisk høyde justering av 
klippepadde  |  8,5 l drivstofftank  
lar deg jobbe lenge

Motor HONDA GXV 630 688 ccm 2-sylin-
der 15,5 kW / 20,8 PS / 3.600/min

Generator 20A

Mål (L/B/H)  
uten klippepadde 204,5/85/117,5 cm

Mål (L/B/H)  
med klippepadde 240/127/117 cm

Start E-Start
Driftssystem Hydrostat, forhjulstrekk
Vekt 268 kg

Tankvolum HastighetEffekt
8,5 l 8,5 km/t14,7 kW

TOURNO KING SIZE:  
EKSTREMT KRAFTIG OG ANVENDELIG

Våre TOURNO King Size-modeller er toppmodellene blant Cramers frontridere. De er virkelig all-roundere og kan gjøre det meste: klippe, bioklippe,  
lufte, feie, snørydde, transportere og vanne plenen. De har enda større motorkraft enn TOURNO pick-up-modellene og gjør derfor jobben enda raske-
re og mer effektivt. Velg mellom King Size 2 WD med forhjulsdrift og King Size 4 WD med drift på alle hjul.

HastighetTankvolumEffekt
8,5 km/t8,5 l14,7 kW

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 97.900,-*

uten klippepadde

Pris: kr 84.900,-*

uten klippepaddeSpesifikasjoner

SpesifikasjonerTOPPMODELL
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Varenummer: 1428056
DS KLIPPEPADDE 115

Varenummer: 1428059
DS KLIPPEPADDE 135

+ Elektrisk høydejustering  
 gjøres fra førersetet.

+ Elektrisk høydejustering  
 gjøres fra førersetet.

Arbeidsbredde: 115 cm  |   
Bio-klippepadde med håndtak  |  
Vekt: 55 kg

Arbeidsbredde: 135 cm  |   
Bio-klippepadde med håndtak

TOURNO KING SIZE UTSTYR:  
DEN RETTE KLIPPEREN FOR PERFEKT RESULTAT

Med et enkelt håndtak kan sjåføren bestemme om gresset skal bioklippes eller kastes ut (f.eks. når gresset er ekstra langt etter en ferie),  
selv under kjøring. 

Varenummer: 1428058

SLAGKUTTER AP 90  
FOR HØYT GRESS

+ Ideell til klipping  
 av høyt gress på  
 enger.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 20.900,-* Pris: kr 25.900,-* Pris: kr 31.900,-*
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TOURNO KING SIZE UTSTYR:  
GJØR FRONTRIDEREN TIL EN HELÅRSMASKIN

Cramer-tilbehøret gjør TOURNO rider til en all-rounder. Om våren kan du f.eks. bruke den med plenlufterutstyret for å lufte plenen, om sommeren 
kan du vanne tørre områder med Aqua Trailer, om høsten kan du rydde fortau med feieutstyret, og om vinteren kan snøskjæret brukes til å måke 
snø. Det kaller vi allsidighet.

Varenummer: 1428006 
FEIEMASKIN

Varenummer: 1428070
SNØSKJÆR

Varenummer: 1428042
STRØKASSE

Varenummer: 1429406

CARA 60 T  
PLENLUFTER 

Varenummer: 1429469
LØVKASSE

Arbeidsbredde 100 cm
Børster i polypropylen 12 x 1
Sentral sidejustering Ja
Arbeidshastighet 2 (for skitt eller snø)
Vekt 45 kg

Arbeidsbredde 120 cm
Foldemekanisme Ja
Vekt 44 kg

Strøbredde 100 cm
Kapasitet (salt) 35 kg

Kapasitet (salt) 4 km (avhenger av innstillingene)  
for salt eller grus

Utstyret passer til  
Boggi tilhenger Ja

Kapasitet 1.240 l

Ideelt supplement til univer-
salsugeren Ja

Universalsugeren er ikke inkludert.

Motor HONDA-Motor 4,0 kW
Arbeidsbredde 53 cm

Fjerner raskt løv, skitt og snø fra fortau og  
store områder.

Stor overflate for rask snørydding.  
Med håndtak som komfortabelt kan styres 
fra førersetet.

Kombinasjonen av snøskjær og strøkasse gjør 
jobben enkelt og grundig.

Festes til rideren, perfekt til TOURNO- 
serien. Med asymetrisk trekkstang slik at du 
kommer helt inntil hindringene.

Uunværlig om høsten. 

Ekstremt høy kapasitet, perfekt til raskt å 
samle og fjerne løv og skitt i kombinasjon 
med universalsugeren LS 4000.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 25.900,-*

Pris: kr 13.900,-*

Pris: kr 16.900,-*

Pris: kr 25.900,-*

Pris: kr 12.900,-*

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
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Varenummer: 1428073 
QUATTRO TILHENGER

Varenummer: 1428074 
TANDEM TILHENGER

Varenummer: 1428075
AQUA TRAILER

Varenummer: 1428033
SETT MED 4 AS-PROFIL DEKK 

Varenummer: TM-140
OPTIMATE 4 BATTERILADER 

Lastekapasitet 200 kg
Mål (L/B/H) 149/92/73 cm
Lasteareal (L/B) 82/95 cm
Vekt 80 kg

Tankkapasitet 300 l
Vannpumpe HONDA WX 10 K1
Pumpekraft 0,72 kW ved 7.000 o/min
Pumpekapasitet 140 l/min, maks. trykk: 3,6 bar
Mål (L/B/H) 180/90/120 cm
Vekt 105 kg

Automatisk kontinuerlig lader opprettholder batterispenningen om vinteren.

Lastekapasitet 300 kg
Mål (L/B/H) 173/93/80 cm
Lasteareal (L/B) 82/125 cm
Vekt 130 kg

Kompakt og smidig tilhenger. Med de fire  
store hjulene som er plassert ved siden av 
hverandre, er ikke ulendt terreng noe  
problem.

Tilhenger med boggi chassis for ekstra  
stabilitet. Lasteområdet er stort nok til å 
romme en 80 x 120 cm Europall.

Mobilt vanningssystem med vanntank på  
300 liter og kraftig HONDA vannpumpe.
Egnet på steder uten vanntilkobling.

*Markedspris inkl. mva.

Pris: kr 41.900,-*

Pris: kr 22.900,-*

Pris: kr 14.900,-*

Pris: kr 5.900,-*

Pris: kr 995,-*

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
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Importør:

BEREMA A/S 
Postboks 454, 1401 Ski
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