Industrieterrein “De Hoefslag”
Marconistraat 5
2665 JE Bleiswijk
Telefoon: 010 - 521 32 88
Fax: 010 - 521 96 73

Winteractie!
Sneeuwschuiver, vast type
Maak van uw heftruck een professionele sneeuwschuiver

• Sneeuwschuif / Puinschuif
• 2,65 meter werkbreedte (andere werkbreedtes op aanvraag)
• Omkeerbaar, slijtvast rubber
• Inrijkokers voor montage op iedere heftruck
• Driepunts ophanging voor montage op een trekker

€ 505,--

(gelakte uitvoering) franko Nederland
Netto prijs:
Gegalvaniseerde uitvoering € 530,--

Sneeuwschuiver, in hoek verstelbaar
Maak van uw heftruck een professionele sneeuwschuiver met Type SCH

• Snel te monteren op de lepels van iedere heftruck
• Met veiligheidsketting tegen onbedoeld afglijden
• Ruimschild is 2 voudig instelbaar, zowel naar links als rechts
• Met aangeschroefde rubber schraaplijst
• Ruimschildhoogte: 62cm
• 4 lengte maten: 150, 180, 210, 240cm
• Gelakte uitvoering, oranje RAL 2000
Netto prijs:

€ 1.275,-- (SCH-150) franko Nederland
Strooiwagen
Strooiwagen te monteren achter heftruck of ieder ander trekkend voertuig

• Geschikt voor zand en zout
• Volume 105 liter
• Strooibreedte (tussen 1 en 6 meter) en - richting instelbaar
• Massief rubbere banden
• Gelakte versie, rood, RAL 3000
• Optie: afdekzeil (+ € 90,--)
Netto prijs:

€ 999,-- franko Nederland

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Ook voor al uw aanbouw- / voorzetapparatuur
Bel 010-5213288 of ga naar www.vorkheftrucks.nl
info@vorkheftrucks.nl

tel: 010-5213288

fax: 010-5219673
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Winteractie!
Heftruckbezem
Heftruckbezem, type SKB

• Inrijkokers voor op de lepels van iedere heftruck
• Beveiligd tegen onbedoeld afglijden
• Oersterke borstelelementen, per stuk vervangbaar
• 2-voudig naar links en rechts instelbaar
• Diverse breedtes beschikbaar, 100, 150, 200cm
• Gelakte versie, rood RAL 300
Netto prijs:

€ 775,-- ( SKB 100) franko Nederland
Shovel - Schepbak
Shovel Type BSE

• Eenvoudige te monteren op ieder heftruck
• Kiepen op elke hoogte middels trekkabel
• Sterke schraaplijst van special gehard staal
• Stabiel basisframe en uitklinkrichting
• Beveiligd tegen onbedoeld afglijden
• Gelakte versie oranje RAL 2000
• Zeer vele uitvoeringen, 500 t/m 2500 liter
Netto prijs:

€ 1.175,-- ( BSE 500 liter) franko Nederland

Zorg dat u klaar bent voor
de winter en bestel nu!
* Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Ook voor al uw aanbouw- / voorzetapparatuur
Bel 010-5213288 of ga naar www.vorkheftrucks.nl
info@vorkheftrucks.nl

tel: 010-5213288

fax: 010-5219673

