JAKO KANTELBAKKEN

De Jako kantelbakken zijn robuust gebouwd. De veelzijdigheid van deze bakken vinden wij terug in de
diversiteit van bedrijven die deze kantelbakken afnemen. Of het nu voor Tuin en Park is, of voor
Industrieel gebruik, verzonken of gelakt. De Jako kantelbakken staan garant voor gebruikersgemak en
een lange levensduur.
Standaard uitvoering Jako kantelbakken:
• Gelakte uitvoering
• Handbediende ontgrendeling
Inhoud:
500 liter
850 liter
1.500 liter

Afmetingen L x B x H (mm):
1200 x 1150 x 840
1400 x 1170 x 1010
1600 x 1490 x 1210

Afmetingen bak L x B x H x Dikte (mm):
1000 x 1050 x 650 x 3
1250 x 1070 x 900 x 3
1500 x 1400 x 1100 x 3

Tevens zijn de kantelbakken leverbaar met de volgende opties:
• Verzinkte uitvoering
• 2 bokwielen en 2 zwenkwielen 160 mm
• 2 bokwielen en 2 zwenkwielen 200 mm

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op

WWW.JAKO-LANDBOUW.COM
JAKO LANDBOUWMACHINES

Harskamperweg 30
3774 JP Kootwijkerbroek
Tel: +31(0) 342 – 442524 Fax: +31(0)342 – 441775
Website: www.jako-landbouw.com Email: info@jako-landbouw.com

JAKO MANEGEVLAKKER

Voor het egaliseren en losmaken van binnen- en buitenbakken.
Standaard uitvoering Jako manegevlakkers:
• Voorzien van gebogen eggetanden (effectieve lengte 180 mm)
• Achterbord in hoogte verstelbaar
• Beschermd loopwiel aan één zijde
• Geheel volbad verzinkt.
Type
MV110
MV150
MV200
MV300

Werkbreedte
110 cm
150 cm
200 cm
300 cm

Tanden
7
9
11
15

Categorie
cat. 1 Smalspoor
cat. 1 Smalspoor
cat. 2
cat. 2

Tevens zijn de manegevlakkers leverbaar met de volgende optie:
• Dolly t.b.v. montage manegevlakker aan auto trekhaak, met as 50 mm vkt. 5-gaats met wielen
BKT 15.5x13 en draaispindel voor hefhoogte verstelling.

Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op
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