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Item Omschrijving Openingsbod

100066 Merk: Caterpillar
Model: 335 FL CR
Productcategorie: Graafmachine
Productiejaar (jjjj): 2017
Controlelezing (uren): 4,051
Serienummer: CAT0335FHKNE10093
Brandstof: Diesel
Motorvermogen kW: 152
Aantal sleutels: 2
Kleur buitenkant: Geel
Netto gewicht (kg): 36190
accessoires: Emmers:
Schop 1: 174 cm breed. Bevestig 59 cm
Emmer 2: 93 cm breed. Bevestig 59 cm
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airconditioning
Verlichting: Ja
Verwarming: Ja
Overige opties: Geharde getinte ruiten.
Automatische airconditioning.
Luchtgeveerde stoel.
CAT Stereo radio met CD, Bluetooth en 2 speakers. 
Schuifraam in deur. 70/30 te openen voorruit met wisser 
voor.
Heavy lift systeem (380 bar continu indien geactiveerd. PC,
tablet en smartphone benadering.
Tiltrotator met grijper en EPS sensor (merk Engcon type: 
EC30-S80GR20 ss 9SQ).
Centrale smering.
extra LED-lampje op giek, plugarm en contragewicht. 
Deenstalige multifunctionele LCD-kleurenmonitor. 
Automatische bewaking en informatie over de staat van de 
machine.
3-traps stationairregeling voor optimaal 
brandstofverbruik. Automatische prioriteitstelling van het 
hydraulisch systeem (giek en draai).
Snelheidsregeling, brandstofservicemeters evenals 
koelvloeistof- en hydraulische temperatuur.
Uitgebreid zelfdiagnoseprogramma.
2 schoppen inbegrepen. De op de machine afgebeelde bak 
is niet inbegrepen.

50.000 €
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Doel:
Transportbreedte 3,5 meter
Transportlengte ca. 10 meter
Transporthoogte 3,4 meter
Gewicht bak ca. Totaal 2.000 kg.
Verdere informatie: Over het algemeen zeer goede staat 
en continu onderhouden.
Bekijk video:
https://youtu.be/muwHFocYg9E
https://youtu.be/u9Kase0mqy8
Keuringscertificaat: Ja, aanwezig
Keuringsbewijs geldig tot (dd / mm / jjjj) :: 45oo uur
Zichtbare schade aan het voertuig: Nee, met uitzondering 
van algemene gebruiksschade. (schade veroorzaakt door 
normaal gebruik omvat alle schade die te verwachten is op 
basis van leeftijd, kilometerstand en rijuren) Voor een 
gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoserie bekijken.
Beschrijving van voertuigschade: Veel voorkomende 
krassen
conditie: gebruikt
Nummer: 100066

Een echt mooie Caterpillar 335 FL CR die zelfs de 
moeilijkste taken aankan. De graafmachine wordt continu 
onderhouden en in perfecte staat van onderhoud.
Het is een zelden aangeboden machine gemonteerde 
tiltrotator met grijper en EPS sensor. Centrale smering en 
extra LED-verlichting op giek, plugarm en contragewicht.
Recent geserviced en gereviseerd. De volgende 
onderhoudsbeurt is om 4.500 uur.
De verkoper heeft de machine te huur gebruikt en is over 
het algemeen trots op het verhuren van machines in goede
staat van onderhoud en altijd netjes schoongemaakt.

100067 Merk: Hyundai
Model: HL757-9A XTD
Productcategorie: Wiellader
Productiejaar (jjjj): 2014
Controlelezing (uren): 6200
Serienummer: HHKHLM04EE0000047
Brandstof: Diesel
Aantal sleutels: 2
Kleur buitenkant: Geel
Netto gewicht (kg): 15400

20.000 €
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accessoires: Emmer en vorken
Emmer JFT uit 2017, 8000 liter. Montage past op Volvo, 
BM, Liebherr en Hyundai: 3 meter breed, 1,3 meter hoog
Vorken: 1,5 meter lang, 12,5 cm breed
Gewicht vorken en schep ca. 2.000 kg.
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airconditioning
Verlichting: Ja
Overige opties: Centrale smering
Grote versnellingsbak
lange arm
Geïntegreerd gewichtssysteem
6 cil. Cummins-motor
Lucht stoel

Verdere informatie: Bandenmaat: Michelin 750/65 p26 op 
alle 4
Nieuwe lagers in vooras
Het voertuig is in gebruik tot verkoop dus het aantal uren 
kan afwijken van de vermelde uren.

Doel:
Transportbreedte: 3,0 meter
Transportlengte: 7,4 meter
Transporthoogte: 3,45 meter

Video:
https://youtu.be/orO8QBUMZaI
Keuringscertificaat: Ja, aanwezig
Laatste onderhoud dd/mm/jjjj: 8.5.2021 om 6.000 uur
Zichtbare schade aan het voertuig: Nee, met uitzondering 
van algemene gebruiksschade. (schade veroorzaakt door 
normaal gebruik omvat alle schade die te verwachten is op 
basis van leeftijd, kilometerstand en rijuren) Voor een 
gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoserie bekijken.
conditie: gebruikt
Nummer: 100067

Een fantastische wiellader (gegomd) in zeer goede staat 
die door de jaren heen is onderhouden en verzorgd. Hij is 
oersterk en kan zelfs de meest veeleisende taken aan.
Merk op dat dit de XTD-versie is, wat gelijk staat aan een 
grote versnellingsbak en extra lange arm.
De machine draait vanaf het begin met centrale smering en
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heeft naast alle andere fijne apparatuur ook een 
geïntegreerd gewichtssysteem.

100068 Merk: Takeuchi Levelizer
Model: TB 260 compacte graafmachine
Graafmachine type: Rupsgraafmachine
Productiejaar (jjjj): 2018
Cheque lezen (uren): 583
Serienummer: 126003216
Brandstof: Diesel
Motorvermogen kW: 32,4
Aantal sleutels: 2
Kleur buitenkant: niet gebruikt
Netto gewicht (kg): 8160
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airconditioning
Snelwisselsysteem: Ja
Verlichting: Ja
Verwarming: Ja
Overige opties: Afmetingen en gewicht:
Lengte met arm binnen - 6550 mm
Breedte - 2500 mm
Hoogte - 3000 mm
Gewicht: 8160kg.
Verdere informatie: Zie foto's en video voor stand- en 
werkfunctie - https://youtu.be/iodNP_0EoW0

https://www.takeuchiglobal.com/compact-excavators/tb
260-compact-excavator/
Keuringscertificaat geldig tot (dd / mm / jjjj) :: 01.05.2022 - 
1000 uur
Laatste onderhoud dd/mm/jjjj: 1.05.2021
Zichtbare schade aan het voertuig: Nee, met uitzondering 
van algemene gebruiksschade. (schade veroorzaakt door 
normaal gebruik omvat alle schade die te verwachten is op 
basis van leeftijd, kilometerstand en rijuren) Voor een 
gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoserie bekijken.
Beschrijving voertuigschade: Alleen gewone kleine 
gebruikssporen.
conditie: gebruikt
Nummer: 100068

Takeuchi TB260 LEVELIZER:

8.400 €
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De machine verkeert in uitzonderlijk goede staat en het 
onderhoud is top. Slechts 583 uur gereden.
Gemonteerd speciaal chassis (Levelizer 45):
De constructie, met gepatenteerde principes, maakt het 
mogelijk om op zijhellingen tot 45 graden te rijden. Zonder 
afbreuk te doen aan de stabiliteit van de machine.
Het zwaartepunt van de machine kan naar de zijkant 
worden verschoven zodat op een minder stabiele 
ondergrond kan worden gewerkt.
Het vermogen om zijdelingse hellingen tot 45 graden op te 
vangen, betekent dat het werkbereik van de machine 
aanzienlijk wordt vergroot. Tegelijkertijd biedt het een 
enorm comfort voor de chauffeur dat hij met een enkele 
druk op de knop het bovenste deel van de machine tot een 
horizontale positie kan richten.

Telescooparm 1000 mm:
Een telescopische arm gemonteerd op een 
minigraafmachine maakt de machine aanzienlijk efficiënter.
Degenen die hebben geprobeerd met minigraafmachines 
te rijden, weten dat het heel vaak nodig is om van positie te 
veranderen om een werkstuk uit te voeren.
ENGCON TILTROTATOR: EC206-HYDGR10 ss10 / 
Microprop. Incl. 2 stuks. MIG2-joystick met 3 rol/h-
knopfunctie in elke hand.

STROSTOP (veiligheid):
Hiermee kan de machine worden vergrendeld, zodat deze 
b.v. kan alleen 180 graden draaien in plaats van de 360 
graden. Dit kan worden gebruikt voor baanwerkzaamheden
om ongelukken te voorkomen waarbij de machine op het 
railstuk kan draaien.

HOOGTESTOP (veiligheid): Voorkomt dat de arm langer 
dan 3 meter hoog uitsteekt. Dit om te voorkomen dat 
elektrische draden worden geraakt bij het oversteken van 
spoorlijnen.

Andere uitrusting:
Achtercamera gemonteerd op achterklep
LED-lampen geïnstalleerd aan de voor-, achterkant en 
zijkanten. Totaal. 7 stuks. met 9 diodes op elke 1980 
Lumen
Walkie Talkie - handsfree bediening
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Centrale smering
Zonnescherm
Regenscherm
Airconditioning automatisch
radio en multifunctioneel display
Startonderbreker in sleutel
Rotorblink
Hangende gereedschapskisten in balken
Grammatica stoel
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