
Liggende klovers: LS-6T-52 TY 230 Volt
 

    Nog niet gewaardeerd

Prijs incl BTW€ 349,00

Verkoopprijs zonder BTW: € 288,43
Bedrag BTW€ 60,57

Robuuste 6 ton houtklover, geschikt voor jarenlang kloofplezier.
Geen pijnlijke gewrichten meer van het houthakken. Het ideale
alternatief voor uw kloofbijl. Lees meer 

Beschrijving

Robuuste 6 ton houtklover, 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 van kleine houtkachels en haarden.
Hiermee kunt u o.a. moeiteloos naald en loofhout met een maximale lengte van 52cm voor uw kachel splijten.
Door de achter het kloofmes gemonteerde oplegtafel valt het hout niet op de grond en kunt u dit na elke splijtvoorgang eenvoudig oprapen. 

Verdere highlights

Robuuste en compacte machine voor regelmatig gebruik.
Dankzij de handgrepen en de reeds gemonteerde wielen laat deze machine zich makkelijk verplaatsen.
Tweehand- veiligheidsbediening.
Automatische achteruitloop.
Sterke 2200 Watt Elektromotor 230 Volt voor normale huisstroomaansluiting.
Nieuw concept met maximale veiligheid.

Leveromvang

Houtklover, Crossfer LS-6T-52 TY
Afgevuld met hydraulische olie

Onze voordelen voor U op een rijtje

Levering direct vanaf onze loods in Zevenhuizen 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 (€ 59,00).
Zelf afhalen in Zevenhuizen ook 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

Elektromotor 230-240 V / 50 Hz /
2200 Watt

Maximale
drukkracht

6 ton
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Stamopname Ø
maximaal 

ca. 25 cm

Slaglengte 32 cm lengte
Snelheid vooruitca. 12 sec
Snelheid
achteruit

ca. 8 sec

Hydraulische
olie

3,5 liter

Oliedruk 20,8 Mpa =200 bar
Afmetingen b x
d x h

1200 mm x 400 mm x
600 mm

Gewicht ca. 59 kg
Technische
veranderingen,
zoals
aanpassingen
van het design
altijd onder
voorbehoud. 

Showmodel op verkoopadres aanwezig.
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