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KvK te Apeldoorn nr. 08021426

KELFORT RONDNEUS-
KRUIWAGEN 85 LTR

Prijzen netto excl. BTW, zolang de voorraad strekt

Druk- en zetfouten voorbehouden, afbeelding kunnen afwijken

Voor al deze aanbiedingen geldt: OP=OP

KELFORT STEENKRUI-
WAGEN PIETRE

€ 45,00Art.nr: 1526001

KELFORT RONDNEUS-
KRUIWAGEN 85 LTR

KELFORT STRATENMAKERS-
WAGEN VIA

Model Biga. Uit één stuk geperste 1,2 mm dikke bak, 
rond buisframe, diameter 30x1,5 mm op kogelgelagerd 
kunststof wiel, afmeting 400x80 mm. Gelast en 
gemonteerd, onderstel en bak met kip- en steunbeugel, 
verstevigingsbrug, extra brede draagbrug en slijtsloffen 
aan de poten. Inhoud 85 liter. 

Model Quad. Uit één stuk geperste 1,2 mm dikke bak, ovaal 
buisframe, diameter 30x1,5 mm op kogelgelagerd stalen velg, 
afmeting wiel 400x80 mm. Gelast en gemonteerd, onderstel 
en bak met kip- en steunbeugel, verstevigingsbrug, extra 
brede draagbrug en slijtsloffen aan de poten. 
Inhoud 85 liter. 

€ 55,00Art.nr: 1526002

Voor 60 stenen, met zelfstapelende randen, ovaal 
buisframe, diameter 30x1,5 mm op kogelgelagerd 
kunststof velg, afmeting wiel 400x80 mm, 4-ply 
luchtband, met binnenband, met slijtsloffen aan 
de poten. 

€ 72,00Art.nr: 1526006

Uit HDPE en verstevigde bak, ovaal buisframe, diameter 
30x1,5 mm op kogelgelagerd kunststof velg, afmeting wiel 
400x80 mm, 4-ply luchtband, met binnenband. Gelast en 
gemonteerd onderstel met kip- en steunbeugel, extra sterke 
verstevigingsbruggen en slijtsloffen aan de poten. 
Inhoud 85 liter. 

€ 99,00Art.nr: 1526007
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KELFORT GEREEDSCHAP
KRUIWAGEN

KELFORT RONDNEUS-
KRUIWAGEN ANTI-LEK

VABOR STEENKRUI-
WAGEN

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten   Tel.: 0341  -36 96 36
Postbus 5, 3880 AA Putten    Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl     Website: www.jecor.nl

KELFORT GEREEDSCHAP
KRUIWAGEN

VABOR RONDNEUS-
KRUIWAGEN 80 LTR

MATADOR KRUIWAGEN
80 LITER

Met 1,2 mm dikke bak, ovaal buisframe, diameter 30x1,5 
mm op kogelgelagerd wiel met metalen velg, afmeting wiel 
400x80 mm, 4-ply luchtband, met binnenband. Gelast en 
gemonteerd, onderstel en bak met verstevigingsbrug en 
slijtsloffen aan de poten. Deksel wordt opengehouden 
door een gasveer. Afmeting bak 900x500x430 mm en 
inhoud ca. 193 l. 

Met 1,2 mm dikke bak, ovaal buisframe, diameter 30x1,5 
mm op kogelgelagerd wiel met metalen velg, afmeting wiel 
400x80 mm, 4-ply luchtband, met binnenband. Gelast en 
gemonteerd, onderstel en bak met verstevigingsbrug en 
slijtsloffen aan de poten. Deksel wordt opengehouden door 
een gasveer. Afmeting bak 900x500x430 mm en inhoud 
ca. 193 l. 

Uit één stuk geperste 1,2 mm dikke bak, versterkt ovaal 
buisframe, diameter 30x1,5 mm op kogelgelagerd metalen 
velg, afmeting wiel 400x80 mm. Met versterkte voorplaat 
en versterkte rand. Gelast en gemonteerd, onderstel en bak 
met kip- en steunbeugel, verstevigingsbrug en slijtsloffen 
aan de poten.  Met antilek wiel. Inhoud 85 liter. 

Uit één stuk geperste bak, rond buisframe, diameter 
30x1,5 mm op gelagerde wiel met 400x100 mm massief 
polyurethaan gele band, as 20 mm. Gelast en gemonteerd, 
onderstel en bak met kip- en steunbeugel. Groen gelakt, 
bak van 1,3 mm staalplaat. Inhoud 80 liter. 

Voor 60 stenen, groen gelakt, met zelfstapelende randen. 
Rond buisframe, diameter 30x1,5 mm op gelagerd wiel 
met 400x100 mm 2-ply luchtband. 

Gelaste uitvoering met 4ply luchtbanden, 1,1 mm dikke bak 
van staalplaat. Pootversterking, bak & kopschoorversterking, 
stortbeugel. Geheel gepoedercoat met natuurrubberen
ergonomische handgrepen. Inhoud 80 liter.

€ 159,00

Art.nr: 1526009

€ 199,00

Art.nr: 1526010

Art.nr: 1526016

€ 89,00 € 99,00

Art.nr: 1646112

Art.nr: 1646130

€ 69,00

Art.nr: 1646166

€ 59,00

€ 89,
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