Fred-serie
De Fred is dé stapelklem van Meijer Holland. Verkrijgbaar in zes uitvoeringen is de Fred de perfecte
klem als het gaat om het stapelen en verplaatsen van grote balen hooi en stro. Speciale uitvoeringen
zijn op verzoek leverbaar.

Fred
 geschikt voor voorlader, shovel, verreiker, heftruck of kraan
 alle opgepakte balen worden vastgeklemd
 de speciaal ontwikkelde haak van hoogwaardig staal draait diep in
de baal en trekt deze strak tegen het hoofdframe
 wanneer de klem voorover gekanteld wordt, blijven de balen
dankzij de indraaiende haken goed hangen
Type

Aantal balen

Breedte

Hoogte

Gewicht

Aantal haken

As Ø

Fred 2-3

2x 90 cm hoog
3x 70 cm hoog
(opzetkokers nodig)
3x 90 cm hoog
4x 70 cm hoog

165 cm

125 cm

310 kg

6

45 mm

165 cm

230 cm

455 kg

12

45 mm

Fred 3-4

Fred Heavy Duty
 geschikt voor voorlader, shovel, verreiker, heftruck of kraan
 ontwikkeld voor intensief gebruik
 opzetkokers voor vierde baal van 90 cm of vijfde baal van 70
cm hoog
 uitneembare assen waardoor slijtdelen te vervangen zijn
 cilinderbevestiging met speciale bout met smeergroef
 verstevigde hoeken
 zware cilinder

Type

Aantal balen

Breedte

Hoogte

Gewicht

Aantal haken

As Ø

Fred 3-4 Heavy Duty

4x 90 cm hoog
5x 70 cm hoog
4x 90 cm hoog
5x 90 cm hoog

175 cm

230 cm

515 kg

12

50 mm

175 cm

280 cm

525 kg

12

50 mm

Fred 4-5 Heavy Duty
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Fred-serie
Super Fred
 geschikt voor heftruck of teletruck (min. hefvermogen 4 ton)
 kantelsysteem voor verticaal en horizontaal laden
 6/2 elektrisch ventiel om te kiezen voor klemmen of kantelen

Type

Aantal balen

Breedte

Hoogte Gewicht

Aantal haken

As Ø

Super Fred 3-4

3x 90 cm hoog
4x 70 cm hoog
4x 90 cm hoog
5x 70 cm hoog

170 cm

230 cm

680 kg

12

45 mm

170 cm

230 cm

760 kg

12

50 mm

Super Fred 3-4 Heavy Duty

Opties Fred-serie






demontabele aanbouwdelen
3 frontladertanden onderin (uitsteeklengte 950 mm of 660 mm)
hydrauliekslangen en koppelingen
overdrukventiel bij hogere druk dan 180 bar of bij balen met dichtheid hoger dan 200 kg/m³

Fred 3-4 Heavy Duty
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