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Rambo-serie 

  

  

 

 
De Rambo van Meijer Holland verzamelt één voor één grote stro- en hooibalen op het veld, om de 
balen vervolgens op de wagen te laden. Standaard verkrijgbaar in tien versies. De Rambo 2, 2D, 3, 
4, 4D, 5, 6, 6K, 6KD en 7K. Speciale uitvoeringen zijn op verzoek leverbaar. 
 

Rambo 
 geschikt voor voorlader, shovel of verreiker;  
 afhankelijk van type balenklem 
 automaten zorgen dat de balen afzonderlijk 
 geklemd kunnen worden 
 de balen worden samen losgelaten 
 per baal is de Rambo uitgevoerd met één 
 cilinder en vier haken 
 de haken trekken de balen klem tegen het 
 frame. Dit zorgt voor een veilige manier van  
 werken. 
 

Type Aantal balen Breedte Hoogte Gewicht Aantal haken Aantal automaten 

Rambo 2 2 200 cm 85 cm 300 kg 8 1 
Rambo 3 3 290 cm 85 cm 785 kg 12 2 
Rambo 4 4 440 cm 85 cm 1150 kg 16 3 
Rambo 5 5 610 cm 85 cm 1500 kg 20 4 
Rambo 6 6 740 cm 85 cm 1900 kg 24 5 

 
 
 

Rambo opklapbaar 
 geschikt voor zware shovels vanaf 14 ton  
 opklapbaar hoofdframe, waardoor de klem goed te 
 transporteren is over de weg 
 6/2 elektrisch ventiel om te kiezen voor klemmen of 
 op- en uitklappen 
 overdrukventiel  
 
 
 

Type Aantal 
balen 

Breedte Hoogte Gewicht Aantal haken Aantal 
automaten 

Rambo 6K 6 690 cm 
opgeklapt: 300 cm 

85 cm 
opgeklapt: 290 cm 

2200 kg 24 5 

Rambo 7K 7 780 cm 
opgeklapt: 300 cm 

85 cm 
opgeklapt: 320 cm  

2490 kg 28 6 
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Rambo-serie 

  

  

 

 
Rambo dwarsopname 
 geschikt voor voorlader, shovel of verreiker;  
 afhankelijk van type balenklem 
 klemt balen in de breedterichting van de 
 machine 
 werkt uitstekend in combinatie met de Fred 
 stapelklem. Op het veld verzamelen met de 
 Rambo D en in de loods afladen met de Fred.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Aantal 
balen 

Breedte Hoogte Gewicht Aantal haken Aantal 
automaten 

Rambo 2D 2 100 cm 85 cm 500 kg 12 1 
Rambo 4D 4 450 cm 85 cm 1200 kg 16 3 
Rambo 6KD 6 690 cm 

opgeklapt: 300 cm 
85 cm 
opgeklapt: 290 cm 

2200 kg 24 5 

 
 

Opties Rambo-serie 

 demontabele aanbouwdelen 
 hydrauliekslangen en koppelingen 
 overdrukventiel (standaard op 6K, 7K en 6KD)  
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