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Miniloader
2 ton
breed 145 cm. hoog 185 cm.+ grondbak, palletvork
Miniloader
2 ton
betonrijden bakinhoud 560 liter; mestrijden
Miniloader
2 ton
+ bezem
Loader AX
5 ton
breed 185 cm. hoog 250 cm. grondbak + palletvork, giek
Loader AX
5 ton
mestrijden ,betonrijden kubel, bak,knijpbak.
Loader 507
5 ton
breed. 200 cm. hoog 280 cm. grondbak+palletvork,giek
Loader 507
5 ton
betonrijden kubel of bak
Loader 507
5 ton
met stenenklem
Loader 507
5 ton
+ rolbezem met opvangbak/leveller
Loader 509
6,5 ton
breed 220 cm, hoog 290 cm, grondbak+palletvork, giek
Loader 509
6,5 ton
betonrijden kubel of bak.
Loader 509
6,5 ton
met stenenklem
Loader 509
6,5 ton
+ rolbezem met opvangbak/leveller.
Loader AZ,
6,5 ton
breed 2.10 m hoog 2.75 m grondbak/palletvork/giek
Loader AZ
6,5 ton
betonrijden kubel of bak
Loader AZ
6,5 ton
stenenklem
Loader AZ
6,5 ton
+ rolbezem met opvangbak
Minigraver
1 ton
breed 75 cm, bak 25 cm, 40 cm, 60 cm 80 cm.
Rupsdumper 		
80 cm breed
Minigraver
1 ton
met sloophamer
Minigraver
2 ton
bak div. afm. / taludbak / kantelbak / palletvork
Minigraver
2 ton
met sloopsorteergrijper, grondboor rond 15, 25, 35 of 45
Minigraver
2 ton
met sloophamer/ vergruizer
Minigraver
3 ton
met/zonder cab.bak div. afm./taludbak/kantelbak/palletvork
Minigraver
3 ton
met sloopsorteergrijper, grondboor rond 15, 25, 35 of 45
Minigraver
3 ton
met sloophamer + vergruizer
Midigraver
9 ton
bak div. afm. / taludbak / kantelbak / palletvork
Midigraver
9 ton
met sloopsorteergrijper
Midigraver
9 ton
met sloophamer
Mobiele kraan
16 ton
met bakafm. 40,65,100,130,180 cm en kantelbak
Mobiele kraan
16 ton
met stenenklem of sloopsorteergrijper
Rupskraan
30 ton
excl. Transport altijd uit en thuis
Tractor met sleep, woeler, cultivator, zoutstrooier en kieper
Tractor met rotorkopeg- overtopfreeszaaimachine + frees
Tractor met spitmachine + mestverspreider + klepelmaaier
Tractor + carrier
Tractor met lasergestuurd kilverbord
Zandwagen/containerwagen 8 x 6 container plaatsen.
Container plaatsen excl. transport
Containerwagen + 1 machine met 1 machinist
Arbeidskracht
Oprijwagen laadvermogen 6 ton
Oprijwagen laadvermogen 16 ton
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