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FLBD 1800 ×  

4250 - 4800 - 5350 - 5900 



 

 

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn voorbehouden. 
Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren. 

versie 001 

VOORDELEN: 

• Ontlasting trekkerchassis door goede afsteuning naar koppelingshuis. 
• Perfect zicht vanuit trekker door zeer open constructie en voor de arm geplaatste hydrauliek cilinders. 
• Voorsteun buis 140×70 mm staat altijd zo in positie dat volledige stuur- en pendeluitslag behaald kan worden, eventueel 

zelfs met spatborden. 
• Achtersteun buis 80×80 mm is zo geconstrueerd dat het achterraam geopend kan worden. 
• Het bunkerdak is voorzien van een snel wisselsysteem met zoekkanten en van gaten ten behoeve van heftrucklepels voor 

een snelle (de)montage. 
• Het bunkerdak heeft een geïntegreerde bandafdichting in voor- en zijkanten, dit voorkomt bolbeschadiging. 
• Onderhoudsvrije kettingloze aandrijving met haakse kast op aandrijfrol transportband. 
• Uitlooptrechter met doorkijk mogelijkheid is snel en eenvoudig te (de)monteren en verschuifbaar. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 

Type:     FLBD- 1800×4250 1800×4800 1800×5350 1800×5800 

Benodigde trekker 70 kW 100 kW 100 kW 100 kW 

Lengte transportband  4250 mm 4800 mm 5350 mm 5800 mm 

Breedte transportband  1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 

Inhoud 5,6 m3  6,5 m3  7,6 m3  8,8 m3  
 
OPTIES: 

• Partijscheidingsklep, montage aan de achterzijde. 
• Elevatorband i.p.v. uitlooptrechter, hydraulische cilinders op elevatorband t.b.v. opklappen. 
• Elektrisch hydraulische afstandsbediening in trekker en op plantmachine voor het bedienen van de bunkerband (voor en 

achteruit) en de partijscheidingsklep (open – dicht) en elevatorband voor- en achteruit. 
• Extra bedieningskast op plantmachine. Niveau sensor in voorraadbunker plantmachine t.b.v. automatisch vullen.  
• Elektrisch/hydraulische demping op hefcilinders bij einde cilinderslag.  
• Demontabele trap linksachter aan plantdak.  
• Gehele constructie geschoopeerd en voorzien van poedercoating.  
• Extra afdichting op voor- en zijschotten van RVS met PVC doek  

 

 

 BUNKER en FRONTLADER 


	FN-FLBD Bunker + Frontlader v001
	VOORDELEN:
	TECHNISCHE SPECIFICATIES:
	OPTIES:




