EVERUN ER08
Bouwjaar:
Gewicht:

2018 NIEUW
2700 kg

Omschrijving:

Model:
ER08

Motor:
Changchai 390 3 cilinder diesel

Motorvermogen:
25 pk

Standaard bandenmaat:
20.5/70-16

Transmissie:
2 versnellingen Torque Converter

Aandrijving:
4wd

Hefvermogen:
800 kg

Eigen gewicht:

Max. rijsnelheid: 22 km/h

2700kg

Bediening:
Joystick voor functies. Rijhandel vooruit/achteruit, langs het stuur, voor
eenvoudige bediening. Rijhandel hoog/laag, langs het stuur, voor eenvoudige
bediening. Zweefstand en parallelgeleiding.
De ER08 is ook leverbaar met
een servo joystick incl. electrische schakeling vooruit/achteruit en hoog/laag.
Ideaal voor een eenvoudige en vlotte bediening van de machine. De meerprijs
voor een dergelijke joystick bediening bedraagt EUR 750,-- ecxl. B.T.W.

Cabine / beugel:
Luxe volledig gesloten cabine. Voorzien 1 deur, te openen raam,
geveerde stoel, radio, ventilator en verwarming. Kantelbare cabine ivm
vereenvoudigd onderhoud.
De ER08 kunnen wij ook zonder de
bovenstaande cabine leveren. De cabine komt te vervallen en de machine wordt
voorzien van een rolbeugel.

Snelwissel:
Standaard voorzien van hydraulische snelwissel

Extra hydrauliek:
Standaard voorzien van 1 extra hydraulische functie op de giek
Opbrengst: 60 l/min Werkdruk: 170 bar

Grondbak:
Standaard voorzien van een degelijke grondbak met afneembare tanden.
Breedte: 1600 mm / Inhoud: 0,6 m3

Palletvorken:
Standaard voorzien van een degelijk vorkenbord met verschuifbare
palletvorken.

Overig:
Machine is tevens voorzien van de benodigde wegverlichting en
werklampen. Mechanisch verstelbaar stuur. Dashboard met temperatuurmeter,
laadstroommeter, waarschuwings en indicatielampjes. Afsluitbare tankdop.

Afmetingen:
Lengte: 4460 mm (met bak) Lengte: 3800 mm (zonder bak) Breedte:
1600 mm Hoogte: 2600 mm Hefhoogte: 2687 mm (gemeten onder de
vorken)

Garantie:
1 jaar op onderdelen

Documenten / keuring:
CE certificaat

TUV goedkeuring

Prijs:
ER08 met rolbeugel EUR 11500,-- excl. B.T.W.
12500,-- excl. B.T.W.

ER08 met cabine EUR

Meegeleverd:

Zie ook de website van Everun Nederland: www.everun-nederland.nl

Meer informatie:

Handelsonderneming Kerremans
Pioniersweg 55-C, 8251 KT DRONTEN
www.kerremans-machines.nl
info@kerremans-machines.nl
Tel. +31 (0)321 33 46 50
GSM +31 (0)6 - 21 22 86 78

Meer informatie: www.kerremans-machines.nl of tel. +31 (0)321 33 46 50

