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8000248 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000069 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000070 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000253 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

 8000248 8000069 8000070 8000253
Breedte (cm) ................................................... 90 105 120 140
Hoogte (cm) ..................................................... 42 42 50 55
Lengte (cm) ...................................................... 57 57 64 74
Gewicht (kg) .................................................... 76 60 88 128
Volume (l) ....................................................... 100 120 240 340

HD bakken zijn ontwikkeld voor zware werkzaamheden. 
Het design en het volume van deze bakken is speciaal 
ontwikkeld voor optimaal gebruik op de Norcar kniklad-
ers.

De bakken hebben een onderrand van 12 mm en een 
zijwand van 10 mm.

De ontwikkeling van de bak is zo gemaakt dat het 
volume van de bak optimaal wordt benut. Zware 
werkzaamheden worden gedaan met de HD bak

Heavy Duty grondbak



4

8000501 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000091 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Nivelleerbak

 8000501 8000502
Breedte (cm) ................................................. 120 150
Hoogte (cm) ...................................................47,5 47,5
Lengte (cm) ................................................. 105,5 105,5
Weight(kg) ..................................................... 150 175
Volume (l) .......................................................300 390

Deze heavy duty nivelleerbak is gemaakt uit sterke materialen. Door de  
scherpe achterkant en de verlengde onderkant van de nivelleerbak heeft 
de bestuurder een uitstekend zicht naar de bak. De bak is ontworpen met 
twee 12 mm dikke hardox snijmessen (één aan de voorkant en één aan de 
achterkant van de bak). Hierdoor kan men effi  ciënt nivelleren, zelfs in de 
hardere materialen!

De bodem is versterkt met 
slijtplaten.

Geoptimaliseerd voor 
maximale uitbreekkracht en 
kantelhoek.

Snijkant 500HB
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8000090 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000091 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000254 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

 8000090 8000091 8000254
Breedte (cm) ................................................. 105 120 150
Hoogte (cm) ..................................................... 58 67 71
Lengte (cm) ...................................................... 70 85 88
Gewicht (kg) .................................................. 105 105 128
Volume (l) .......................................................240 430 620

De volumebak is gekenmerkt door zijn groot opvang-
volume, en is uitermate geschikt voor het transporter-
en van lichte materialen zoals sneeuw, mest, houtsnip-
pers en andere lichte materialen.  De bakconfi guratie 
met gebogen zijplaten en een optimale trekhoek naar 
de achterwand garanderen het eenvoudig en volledig 
ledigen van de bak. De hoge achterkant zorgt ervoor 
dat het materiaal niet achter de bak valt. De verst-
erkte onderrand zorgt ervoor dat de bak een lange 
levensduur heeft. 

Volumebak
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870179 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870133 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

4 in 1 bak

 870179 870133
Breedte (cm) ................................................. 108 125
Hoogte (cm) ..................................................... 57 57
Gewicht (kg) ................................................... 171 210
Volume (l) ....................................................... 135 156
Breedte geopend (cm) .................................... 50 50

De 4 in 1 bak is geschikt voor diverse werkzaamheden 
(scheppen, grijpen, nivelleren enz.). Hij wordt eenvoudig 
bediend (openen en sluiten) d.m.v. de hydraulisch bediende 
joystick. Deze multifunctionele bak is uitermate geschikt 
voor stenen op te rapen en grond te dumpen. Het voorste 
gedeelte van de bak opent door middel van 2 hydraulisch 
bediende cilinders die gemonteerd zijn op de achterzijde 
van de bak. Het grote voordeel van de bak is dat bv. aarde op 
een hogere hoogte kan worden gelost. Er wordt aan extra 
hoogte gewonnen omdat je de bak kan ledigen door hem te 
openen i.p.v. te kippen. Het is een veelzijdige bak die gebruikt 
kan worden voor verschillende taken.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000251

Nivelleerrek

Breedte (cm) ................................................. 120
Gewicht (kg) .....................................................77
Hoogte (cm) ..................................................... 38
Lengte (cm) ...................................................... 111
Werkbreedte (cm) ........................................ 120

Het nivelleerrek is ontwikkeld om een oppervlakte eenvoudig te 
egaliseren. Het is een zeer efficiënt toebehoren bij de aanleg van 
nieuw gazon of een stenen oprit. De leveller kan ook gebruikt 
worden om materiaal zoals graszoden te transporteren of 
gereedschap naar de werksite te brengen. Het toebehoren is 
uitgerust met laadpunten zodat het gemakkelijk getransporteerd 
kan worden. 
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8000233 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000249 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Nivelleerrek Heavy Duty

 8000233 8000249
Breedte (cm) ................................................. 120 150
Gewicht (kg) ................................................... 115 135
Hoogte (cm) ...................................................... 41 41
Lengte (cm) .................................................... 100 100

Het nivelleerrek HD is een efficiënt en 
krachtig toebehoren om terreinen 
voor te bereiden alvorens het inzaaien. 
Gravelpaden kunnen eenvoudig worden 
geëgaliseerd. Zowel vooruit als achteruit 
kan er worden geëgaliseerd. 
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000005

Palletvork

Breedte (cm) ................................................. 100
Gewicht (kg) .................................................. 120
Hoogte (cm) ..................................................... 55
Lengte (cm) ..................................................... 114
Vorklengte (cm) ............................................ 100

De palletvorken zijn gemaakt van hoogwaardig 
slijtvast staal. De afstelling is gebruiksvriendelijk door 
de mechanische vergrendeling. De palletvork is het 
toebehoren voor het verplaatsen en heffen van zwaar 
materiaal.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000375

Big bag lifter

Breedte (cm) ................................................... 94
Gewicht (kg) .................................................... 46
Lengte (cm) .................................................... 150
Lift hoogte van de grond (cm) ...................... 132
Max lift capaciteit. (kg) .............................. 1000

Een handig toebehoren om big bags eenvoudig te  
verplaatsen of te stapelen. 
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000396

Stenenverzamelbak

Breedte (cm) ................................................. 150
Gewicht (kg) ..................................................263
Hoogte (cm) ..................................................... 60
Lengte (cm) .................................................... 100
Diameter van de tanden (mm) ....................... 35
Afstand tussen de tanden (mm) .................... 80

De stenenverzamelbak of puinbak is bedoeld om stenen 
te verzamelen van het veld nadat het is omgeploegd. De 
bak is uitgerust met sterke en duurzame tanden. 
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870159

Mini graafarm

Gewicht (kg)  .................................................... 73
Max graafdiepte (cm) ...................................208
Lengte (cm) .....................................................178
Lengte zonder bak (cm) ................................ 130

Effi  ciënte en economische oplossing voor het kleinere graaf-
werk. De mini graafarm staat recht op het aanpikbord van de 
kniklader. De mini graafarm is eenvoudig te transporteren.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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Bakken

Met tanden ..............................................870163 870164 870166 
Breedte (cm) ................................................... 20 27 37
Gewicht (kg)  .................................................... 20 22 25
Volume (l) ..........................................................12 16 24

Zonder tanden  ....................................... 870167 870172
Breedte (cm) ................................................... 47 80
Gewicht (kg)  .....................................................31 45
Volume (l) ......................................................... 30 55

Er is een groot aanbod van bakken voor diverse werkzaamheden 
met de mini graafarm (870159)
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870159

Sleuvengraver

Breedte (cm) ..................................................107
Gewicht (kg)  .................................................. 210
Lengte (cm) ..................................................... 174
Sleufbreedte (cm) ...................................... 10-30
Sleufdiepte (cm) .............................................. 90
Aankoppelplaat .......................................Norcar

Met de sleuvengraver is het gemakkelijk om op 
een snelle manier smalle sleuven te trekken 
voor bv. drainage. De sleuvengraver verzamelt 
de aarde langs de kant van de sleuf en kan later 
makkelijk worden dichtgegooid met een bak of een 
dozerblad. De sleuvengraver wordt aangedreven 
door een hydraulische motor.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.



15

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870350

Boor

Een hydraulische motor met een planetaire aandrijving die zorgt 
voor nog meer koppel, maakt dat je beschikt over een multi-
functionele boorinstallatie. Een grote selectie van verschillende 
boordiameters maken het mogelijk om gaten te boren van 75 tot 
900 mm. De vervangbare tungsten tanden zorgen ervoor dat het 
ook mogelijk is om in harde grond te boren.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Gewicht (kg) .................................................... 72
Lengte (cm) ...................................................... 65
Boordiameter (cm) .... 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Boorlengte (cm) .............97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Gewicht boor (kg) ....... 13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Boor verlengstuk (cm) .....................50, 80, 100

Boor verlengstuk:
870380 .................................................. 500 mm
870381 ................................................... 800 mm
870382 .................................................1000 mm

Boor:
870366 ...................................... D 100 mm (MFT)
870367 ...................................... D 150 mm (MFT)
870368 ..................................... D 200 mm (MFT)
870369 ..................................... D 300 mm (MFT)
870370 ..................................... D 400 mm (MFT)
870371 ...................................... D 500 mm (MFT)
870372 ..................................... D 600 mm (MFT)
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870180

Voederbak

Breedte (cm) ................................................... 94
Gewicht (kg)  .................................................... 98
Hoogte (cm) ..................................................... 80
Lengte (cm) .......................................................81
Volume (l) .......................................................250
Aanpikbord .............................................Norcar

De voederbak is ontwikkeld als bak om verschillende 
materialen makkelijk te vullen. De schroef onder-
aan de bak zorgt voor een vlotte verdeling van het 
materiaal. De bak kan eventueel nog gebruikt worden 
om grond weer gelijk te verdelen maar wordt meestal 
gebruikt om voer te vervoeren.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870200

Matrix, asfalt bak 

Breedte (cm) ................................................. 100
Gewicht (kg) ..................................................250
Hoogte (cm) ..................................................... 90
Lengte (cm) ...................................................... 70
Volume (l) .......................................................250

Geschikt voor smallere soorten asfalt. De hoogte van de asfalt 
vuller kan eenvoudig worden aangepast. Het kan ook gebruikt 
worden om een doorgang met stenen te vullen. 
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

870156

Trailer, Hydraulisch kiepend

Breedte (cm)  ................................................. 128
Gewicht (kg)  ..................................................452
Lengte (cm) .................................................... 279
Hoogte met zijwanden (cm) ........................... 35
Laadhoogte (cm) ............................................. 70
Laadcapaciteit (kg) ..................................... 1500
Laadruimte (cm) ....................................110*200
Maximum hoogte (cm) ................................. 140
Overhang (cm)................................................. 60

Krachtige en veelzijdige trailer met hydraulisch kiepende 
functie. De kantelrichting kan eenvoudig worden gewijzigd 
door de scharnierpennen te verplaatsen.

Uitgerust met inklapbare 35 cm hoge zijwanden die indien 
nodig kunnen worden verwijderd, waardoor een volledig 
vlak en gelijk bed wordt geopend. De trailer heeft een zeer 
sterk frame en een in hoogte verstelbare aanhangerkop-
pelaar.

De lader moet zijn uitgerust met hydrauliek achteraan en 
een trekhaak.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000342

Tilt adaptor

De Norcar tilt adaptor wordt geplaatst tussen het toebehoren en de 
kniklader. De adapter is makkelijk te plaatsen en te bedienen, het maakt 
het mogelijk om het toebehoren 15° te draaien.

De tilt adapter is erg behulpzaam bij het levellen omdat je de ondergrond 
perfect kunt volgen (ook op een helling). Als de adapter wordt gebruikt met 
andere hydraulische gereedschappen moet de lader wel voorzien zijn van 
een extra hydraulische functie op de laadarm.

De tilt adapter is voorzien van een smoorventiel wat het makkelijk maakt 
om de snelheid van het kantelen te regelen.

In tilt adapter 8000342 zijn er geen hydraulische slangen voorzien. Deze 
moeten apart besteld worden afhankelijk van het type machine waarop de 
tilt adaptor gebruikt wordt. 

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Gewicht (kg)  .....................................................51
Tilt hoek (°) ................................................. +/- 15°
Koppel (kNm) .............................................7-9,49
Externe maten (mm) ..................................... 105

8000442

Outlet Multifaster  
(a- och 700 serien)

8000443

Outlet 4 & 5   
(a- serien)
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a6226 a7236 a7240 a7750

8000535

Eff ectieve en duurzame tweetraps sneeuwblazer

Norcar sneeuwblazers zijn uitgerust met hydraulis-
che bedieningselementen voor de rotatie van de 
uitwerppijp en de werphoek. Voor de bediening van 
dit toebehoren moet de lader uitgerust zijn met een 
hydraulische 4de en 5de functie.

Een bedieningspaneel voor het wisselen van draai- en 
werphoek is inbegrepen. Dit kan rechtstreeks worden 
bediend vanaf de joystick met de 4.5 hydraulische 
bedieningstoetsen, en de functies worden afgewisseld 
met het paneel.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Sneeuwblazer 1200 G

Breedte (mm) .............................................. 1200
Gewicht (kg) ..................................................220
Capaciteit (l/min)....................................... 40/60

• Tweetraps sneeuwblazer

• Inlaathoogte 700 mm

• Versterkt frame

• Gedreven door hydraulische rotor motor

• Norcar montageplaat

• Gietijzeren versnellingsbak

• Vijzel 400 mm met ijsbreker

• 400 mm tweede trapwaaier

• Hydraulische pijprotatie

• Aanpassing van de afbuiging gebeurd 
hydraulisch
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a6026 a6226 a7240 a7750

8000536

Breedte (mm) .............................................. 1500
Gewicht (kg) .................................................. 270
Capaciteit (l/min)....................................... 55/80

Eff ectieve en duurzame tweetraps sneeuwblazer

Norcar sneeuwblazers zijn uitgerust met hy-
draulische bedieningselementen voor de rotatie 
van de uitwerppijp en de werphoek. Voor de bedi-
ening van dit toebehoren moet de lader uitgerust 
zijn met een hydraulische 4de en 5de functie.

Een bedieningspaneel voor het wisselen van 
draai- en werphoek is inbegrepen. Dit kan 
rechtstreeks worden bediend vanaf de joystick 
met de 4.5 hydraulische bedieningstoetsen, en de 
functies worden afgewisseld met het paneel.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Sneeuwblazer 1500 P

• Tweetraps sneeuwblazer

• Inlaathoogte 700 mm

• Versterkt frame

• Gedreven door axiale zuigermotor

• Norcar montageplaat

• Gietijzeren versnellingsbak

• Vijzel 400 mm met ijsbreker

• 400 mm tweede trapwaaier

• Hydraulische pijprotatie

•  Aanpassing van de afbuiging gebeurd 
hydraulisch
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000590

Borstel-unit

Een veelzijdige borstel-unit die kan worden uitgerust 
met een vuilopvangbak, een borstel aan de zijkant 
en een watersysteem. Het water wordt uit de unit 
afgetapt met de hydraulica. Drie verstevigde wielen 
voor soepel rijden.

• vuilopvangbak, 6003464

• borstel aan de zijkant, 6003465

• watersysteem, 6003466

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Breedte (cm) ................................................. 185
Werkbreedte (cm) ........................................ 150
Borstel diameter (cm).................................... 52
Gewicht (kg) .................................................. 194
Volume (l) ....................................................... 135
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870125

Borstel

Breedte (cm) ................................................. 134
Gewicht (kg)  .................................................. 215
Hoogte (cm) ..................................................... 82
Lengte (cm)  .................................................... 110
Werkbreedte (cm)  ....................................... 120
Borstel diameter (cm).................................... 50
Draaicirkel ................................................+/- 30º

Robuuste borstel met zweefstand en mechanische 
schuinstelling.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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870252 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870253 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Carrouselborstel

 870252 870253
Breedte (cm) ................................................. 105 105
Gewicht (kg)  .................................................... 82 78
Hoogte (cm) ..................................................... 44 44
Lengte (cm)  ................................................... 125 125
Materiaal borstel  ......................Plastic + Steel Plastic

De carrouselborstel is een borstel die het 
materiaal naar de zijkant veegt. De borstel 
kan in twee richtingen vegen en kan ge-
bruikt worden voor verschillende taken.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Borstel, plastic
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8000562 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000563 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Sneeuwborstel

 8000562 8000563
Gewicht (kg) .................................................. 106 135
Breedte (cm) ................................................. 164 214
Werkbreedte (cm) ........................................ 150 200
Hoogte (cm) ..................................................... 55 55
Borstelrijen ...................................................... 8 8
Borstellengte (cm) .......................................25,5 25,5

8 rijen-polypropyleen borstel voor sneeuw, 
vuil en zand. Ingebouwde steunvoet, handig 
voor onderhoud en opslag. Borstelrijen uiterst 
eenvoudig te vervangen.
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a6026 a6226 a7240 a7750

8000505

Hogedrukreiniger

Gewicht (kg) .................................................. 104
Hoogte (cm) ................................................... 130
Volume (l) ....................................................... 270
Werkbreedte (cm)  ....................................... 125
Werkdruk (bar) .............................................200

Een Norcar die is uitgerust met een hoged-
rukreiniger wordt de perfecte straatveeg-
machine. De sproeikoppen en 20 meter 
verplaatsbare slang maakt het makkelijk om 
ook op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. 
De hogedrukreiniger combineert een laag wa-
terverbruik (30l/min) met een hoge werkdruk 
(200bar) 

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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8000262 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000290 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000291 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Verbredingsstuk

Dozerblad

Verbredingsstuk ................................. 8000291
Breedte (cm)  ...........................................25 + 25
Gewicht (kg)  .................................................... 25
Hoogte (cm) ..................................................... 47
Lengte (cm)  ......................................................13
 

Het dozerblad wordt in veel gevallen gebruikt om 
sneeuw te verwijderen. Het dozerblad is voorzien 
van een veer met een veiligheidsmechanisme. Een 
hydraulische schuinstelling zorgt voor een vlot te 
bedienen schuif. Het dozerblad kan uitgerust worden 
met verbredingsstukken 25 + 25 cm. Deze stukken 
kunnen zowel in rechte als in schuine stand gebruikt 
worden (aleen mogelijk met 8000290).

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

 8000262 8000290
Breedte (cm) ................................................. 140 190
Gewicht (kg)  .................................................. 135 160
Hoogte (cm) ..................................................... 47 47
Lengte (cm)  ..................................................... 67 73
Hydraulische rotatie  ...............................+/- 28°  +/- 28°
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a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000579

Inklapbare sneeuwploeg 

Breedte (cm)  ................................................. 165
Breedte max. hoek ....................................... 145
Hoogte (cm) ..................................................... 63
Gewicht (kg) ................................................... 137
Gehard staal ................................ Hardox 6 mm
Max. hoek .......................................................30°

Hydraulisch verstelbare inklapbare sneeuwploeg met 
V-vormig blad om vlot sneeuw te ruimen in smalle 
ruimten. U schakelt en klapt de ploeg vlot in en uit met 
de joystick van de lader. Het blad kan ook horizontaal 
(6°) worden gedraaid om zo goed mogelijk het onderlig-
gende terrein te volgen. De ploeg heeft hoekmarkeurs. 
De afdekplaat van gehard staal op het V-vormige blad 
kan worden vervangen. Het hydraulisch systeem is 
beveiligd met een overdrukklep.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000508

Zoutstrooier

Breedte (cm) ................................................. 132
Gewicht (kg)  ..................................................233
Hoogte (cm) ..................................................... 73
Lengte (cm)  ..................................................... 86
Volume (l) .......................................................280
Koppelplaat .............................................Norcar
Uitstrooibreedte (mm) ............................... 1200

Efficiënt toebehoren om ijzige ondergronden en 
sneeuwoppervlakten te bestrijden. Het duurzame 
design zorgt voor een lange levensduur. De zandstroo-
ier wordt aangedreven door de hydrauliek van de 
Norcar. De strooier is ontwikkeld zodat hij gebruikt 
kan worden in de laagste positie waardoor zand/zout 
veilig en efficiënt kan worden gestrooid. Geschikt voor 
materialen tot 0,9mm. De strooier is uitgerust met 
steunpoten om hem na gebruik veilig op te bergen.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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8000346 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000347 755xc a6226 a7240 a7750

Grasmaaier

 8000346 8000347
Breedte (cm) .................................................. 131 174
Gewicht (kg)  ...................................................170 200
Werkbreedte (cm) ........................................ 120 150

Een stabiele hydraulisch aangedreven grasmaaier met 
3 messen. De maaier is standaard uitgerust met een 
mulch systeem. De maaier kan ook worden gebruikt als 
een normale maaier met achteruitworp of zijuitworp.

De maaier heeft wielen die eenvoudig 360 graden kun-
nen draaien en de snijhoogte kan eenvoudig worden 
geregeld.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000350

Frees

Breedte (cm) ...................................................117
Gewicht (kg)  .................................................. 150
Werkbreedte (cm)  ....................................... 105

De frees heft sterke rotors met elk 4 snijbladen. De frees ver-
deelt de grond en is zeer handig bij de aanleg van nieuwe gazons.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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8000510 a6226 a7240 a7750

8000511 a6226 a7240 a7750

Klepelmaaier

 8000510 8000511
Breedte (cm)  ................................................. 154 178
Gewicht (kg) ...................................................187 207
Werkbreedte (cm) ........................................ 129 153

Bedoeld voor lang gras, onkruidgewassen,… De klepelmaaier is 
standaard uitgerust met Y-messen.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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870801 a6226 a7240 a7750

870802 a7750

Stronkenfrees

 870801 870802
Breedte (cm)  ................................................... 50 80
Gewicht (kg)  .................................................... 75 175
Hoogte (cm) ................................................ 47,50 75
Lengte (cm) ...................................................... 60 110
Hydraulische olie (l/min) 30-45 ............... 45-65
Maximum druk (bar) ....................................250 250

De stronkenfrees wordt op de koppelp-
laat van de kniklader gemonteerd. De 
stronkenfrees heeft een geïntegreerde 
zwenkbeweging.

Norcar multi faster is standaard inbegre-
pen.
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a6226 a7236 a7240 a7750

8000508

Houthakselaar

Breedte (cm)  ................................................... 80
Gewicht (kg)  .................................................. 210
Hoogte (cm) ................................................... 150
Lengte (cm) .................................................... 120
Aantal messen .................................................. 2
Grootte houtsnippers (mm) ...........................12
Hydraulische oliestroom (l/min) ................... 30
Max diameter takken (cm)..............................10

Compact en robuuste hakselaar voor taken met een maximum 
diameter van 10cm. De hakselaar heeft 2 messen die effi  ciënt en 
veilig de takken in de hakselaar verwerken.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.



35

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

8000517
Lengte (mm) ..................................................1180
Breedte (mm) ................................................900
Hoogte (mm) .........................................995-1180
Gewicht (kg) .................................................... 50
Tanden (aantal) .................................................. 2
Lengte van de pinnen (mm) .........................1100
Afstand tussen de pinnen (mm) .................. 750

Een stevig toebehoren voor het hanteren van 
zowel vierkante als ronde balen. Het heeft twee 
hoogwaardige stalen pinnen van hoge kwaliteit 
met een voelgrens van meer dan 1400 Mpa. De 
pinnen zijn zodanig gepositioneerd dat ze als 
palletvork kunnen gebruikt worden, wat het 
erg handig maakt voor het hanteren van zowel 
balen als palletmateriaal zonder iets te hoeven 
veranderen. Het beschermrek heeft in de hoogte 
verstelbare steunbalken die u beschermen tegen 
lasten die naar achteren kunnen vallen.

Strovork
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000518

Lengte (mm) ..................................................1180
Breedte (mm) ................................................900
Hoogte (mm) .........................................995-1180
Gewicht (kg) .................................................... 50
Tanden (aantal) .................................................. 2
Lengte van de pinnen (mm) ............... 1100 / 600
Afstand tussen de pinnen (mm) .................. 370

Een stevig toebehoren voor het hanteren van zowel vierkante 
als ronde balen. Het heeft twee hoogwaardige stalen pinnen 
van hoge kwaliteit met een voelgrens van meer dan 1400 Mpa. 
Één lange pin om de baal veilig op te tillen en een korte pin die 
voorkomt dat de baal draait. Het beschermrek heeft in de hoogte 
verstelbare steunbalken die u beschermen tegen lasten die naar 
achteren kunnen vallen.

Strovork voor ronde balen
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8000593 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000595 a7240 a7750

Mestvork

Effi  ciënte mestvork, twee verschillende breedtes beschikbaar. 
Uitgerust met twee hydraulische cilinders.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

 8000593 8000595
Breedte (cm) ................................................. 130 150
Hoogte (cm) ......................................................77 77
Lengte (cm) ...................................................... 97 97
Gewicht (kg) ..................................................225 240
Volume (l) .......................................................900 1050
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8000591 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000592 a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Grijpbak

Combinatie van een gewone grondbak met een bovenklem. Met 
deze bak is het makkelijk om houtsnippers of ander kleiner ma-
teriaal te verplaatsen. Als de klem in de opwaartse positie wordt 
geplaatst kan ze ook gebruikt worden als normale grondbak. 
Effi  ciënte zijplaten beschermen beter en maken de laadschop 
groter.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

 8000591 8000592
Breedte (cm) ................................................. 130 150
Hoogte (cm) ..................................................... 72 72
Lengte (cm) ...................................................... 80 80
Gewicht (kg) ..................................................330 360
Volume (l) ....................................................... 700 800
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000407

Grijpbak

Breedte (cm) ................................................. 105
Gewicht (kg)  ................................................... 147
Volume (l) ....................................................... 120
Gap ..................................................................82°

Combinatie van een gewone grondbak met een 
bovenklem. Met deze bak is het makkelijk om 
houtsnippers of ander kleiner materiaal te ver-
plaatsen. Als de klem in de opwaartse positie 
wordt geplaatst kan ze ook gebruikt worden als 
normale grondbak.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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8000287 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

8000036 755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Mestvork

 8000287 8000036
Breedte (cm) ................................................... 90 105
Gewicht (kg)  .................................................. 106 110
Hoogte (cm) ..................................................... 55 55
Lengte (cm)  ......................................................77 77
Aantal tanden .................................................... 6 6
Afstand tussen de tanden (cm)  ......................16 19

Optie: voermestschuif voor de mestvork 
8000287 of 8000036

Geschikt voor vele taken. Een sterke hy-
draulische cilinder zorgt voor een sterke en 
efficiënte mestvork. Zeer compact gebouwd 
waardoor de mestvork makkelijk te gebruik-
en is op smalle plaatsen.

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.

Voermestschuif

Voermestschuif .................................. 8000410
Breedte (cm) ................................................. 120
Gewicht (kg)  .................................................... 50
Hoogte (cm) ..................................................... 25
Werkbreedte (cm)  ....................................... 125
Werkhoogte (cm) ......................................... 27,5
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870801

Ronde balenklem

Gewicht (kg) ..................................................235
Diameter balen (mm)..........................990-1800
Uiterste diameter (mm) ................................. 48
Hoogte (mm) .................................................. 910

Met de ronde balenklem is het eenvoudig en 
makkelijk om gewikkelde balen te transporteren 
en niet te beschadigen. Werkbereik van 99 tot 
180cm. De zware constructie en verf van de hoog-
ste kwaliteit zorgen voor een lange levensduur. 

Norcar multi faster is standaard inbegrepen.
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755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

870766

Pistesleep

Breedte (cm) .................................................250

Het toebehoren voor het onderhouden van de paardenbak! De 
pistesleep is tevens uitgerust met een mechanisme dat het 
mogelijk maakt om vlot langs de muur te rijden en het resterend 
materiaal ook daar weg te nemen.
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