
Liggende klovers: LS-12T-52 Benzine 6,5 pk
 

    Waardering5.0

Prijs incl BTW€ 949,00

Verkoopprijs zonder BTW: € 784,30
Bedrag BTW€ 164,70

Een liggend houtklover met maximaal 12 ton drukkracht en dankzij
een 6,5 pk benzine motor onafhankelijk van stroomvoorziening!
Dank de zeer grote rubberen wielen ook op onherbergzaam terrein
makkelijk te verplaatsen. Lees meer 

Beschrijving

Robuuste 12 ton houtklover op benzine, geschikt voor jarenlang kloofplezier. 
Geen pijnlijke gewrichten meer van het houthakken.
Het ideale alternatief voor uw kloofbijl.
Dit is een compacte en handzaam apparaat voor de eigenaar. 
Waarom een groter model aanschaffen als deze volstaat en uw hout niet langer is dan ca. 52 cm, met een maximale diameter
van ca. 45 cm?

Verdere highlights

Robuuste en compacte machine voor regelmatig gebruik.
De machine wordt compleet gemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

Dankzij de handgrepen en de reeds zeer grote rubberen gemonteerde wielen laat deze machine zich ook op onherbergzaam terrein
makkelijk verplaatsen.

Tweehand- veiligheidsbediening.

Groot en hoog kloofmes.
Door een perfecte constructie wordt de enorme drukkracht van 12 ton met een zeer spaarzame motor opgewekt.

Motor met olieniveau alarm, bij een tekort aan motorolie start de motor niet meer.

Dankzij de choke en de gashendel zeer makkelijk op te starten.
De motor verbruikt op vollast maar ca. 1 liter benzine per uur
Bij langdurig opbergen kan de cilinder worden losgemaakt en naar voren worden getrokken.
In een handomdraai is de cilinder weer gemonteerd (ca. 3 minuten)
Het ingebouwde veiligheidsconcept houdt de handen, gedurende het in bedrijf zijn, weg uit de gevarenzone!
Uitermate betrouwbaar.

Leveromvang
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Houtklover, Crossfer LS-12T-52 Benzine
Compleet gemonteerd / gebruiksklaar
Afgevuld met motorolie SEA 5W-30 voor de benzinemotor. 
Afgevuld met hydraulische olie

Benodigdheden voor ingebruikname

Benzine EURO loodvrij.

Onze voordelen voor U op een rijtje

Levering door geheel Nederland (vaste land) per bodedienst, met aflevering doordeweeks
(telefonisch advies over datum van levering vooraf).
Snelle levering, binnen 1 a 2 werkdagen,  plus concurrerende verzendkosten (€ 59,-).
Zelf afhalen in Zevenhuizen tijdelijk niet mogelijk.
In samenwerking met Crossfer onderhouden wij een grote voorraad aan onderdelen.
Wij beschikken in Zevenhuizen over een eigen werkplaats voor service en onderhoud.
Wij bieden u 2 jaar garantie op al onze machines.

Technische specificatie

Motor
specificaties
Benzinemotor1 cylinder 4-takt

luchtgekoeld
Vermogen 4,8 kW / 6,5 pk bij 

3.600  rpm
Maximaal
koppel

11 Nm bij 3000 rpm

Cilinderinhou
d

196 cc

Boring 68 mm
Hoeveelheid
olie

0,55 liter

Type olie 10W-30 of
synthetische olie
5W-30

Brandstof Euro loodvrij
Inhoud
brandstoftank

4 liter

  
Klover
specificaties
Maximale
drukkracht

12ton

Stamopname
lengte*

52 cm

Stamdiameter70 tot 400 mm
Slaglengte* max. 48 cm
Snelheid naar
beneden*

ca.12 cm/sec

Snelheid naar
boven*

ca. 12 cm/sec

Hydraulische
olie

ca. 3,0 liter

Oliedruk 21 MPa = 214 bar
Afmetingen l
x d x h(3
standen)

1400 mm x 700
mm x
550-600-660 mm

Gewicht ca. 87 kg
Afmetingen in
verpakking l x
d x h

1070 mm x 435
mm x 585 mm

Gewicht incl.
verpakking

ca.92 kg

* +/- 2%
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Technische v

eranderingen,

zoals

aanpassingen

van het

design onder

voorbehoud.
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