
HOOG VERMOGEN 
OPNIEUW GEDEFINIEERD
Wiel- en telescoopwielladers uit de 8-serie  
KL37.8 /KL41.8 /KL43.8 /KL30.8T/KL35.8T
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Inhoudsopgave

Voertuigconstructie 
Carrosserie uit één stuk
De voordelen in één overzicht 
Besturingstypen 

De Premium-serie van Kramer bevat drie wielladers (KL37.8, KL41.8 en KL43.8) en twee 
telescoopwielladers (KL30.8T, KL35.8T). Voor twee (KL37.8L en KL43.8L) van de drie 
wielladermodellen biedt Kramer bovendien optioneel een verlengde laadinrichting aan. 
Bij alle modellen komen moderne motortechnologie, tientallen jaren ervaring op het 
gebied van de ontwikkeling van wielladers met vierwielbesturing bij elkaar. Standaard is 
de Deutz-motor TCD 2.9 met een vermogen van 55 kW ingebouwd, deze motor voldoet 
aan emissienorm fase V. De modellen uit de 8-serie van Kramer zijn echte allrounders en 
dankzij de grote veelzijdigheid aan aanbouwdelen kunnen ze zeer flexibel worden ingezet.

In ieder opzicht echte allrounders 
Maak kennis met de wiel- en telescoopwielladers 
met vierwielbesturing uit de klasse van 4 tot 5 ton

Wiel- en telescoopwielladers 
in één overzicht
Wielladers: KL37.8, KL41.8, KL43.8
Telescoopwielladers:  
KL30.8T, KL35.8T

Hoogtepunten van de machine
Motoren 
Rijaandrijving 
Hydrauliek

Cabineconcept
Opbouw
Uitrusting 
Bedieningselementen

Achterkant en banden
Goedkeuring als trekker (EG tractor)
Bandenprofielen 

Aandrijving
Motoren
Rijaandrijving

Technische gegevens en  
afmetingen

Machinecomponenten en 
accessoires
Aanbouwdelen, snelwisselsysteem
Hydrauliek
Laadinrichtingen

 
KL37.8L KL43.8L KL30.8T KL35.8T

Motorvermogen (optioneel) [kW] 55,4 55,4 (74,4) 55,4 55,4 (74,4)

Bak inhoud [m3] 0,85 1,15 0,85 0,95

Lading bak kantelpunt [kg] 3.240 4.300 3.300 3.500

Laadvermogen palletvorken S=1,25 [kg] 2.000 2.900 2.000 2.300

Bedrijfsgewicht (afhankelijk van de 
opties) [kg]

4.400-5.200 5.100-5.900 4.900-5.600 5.100-5.900

Bedrijfs- en vermogensgegevens 
WIEL- EN TELESCOOPWIELLADERS

 
KL37.8 KL41.8 KL43.8

Motorvermogen (optioneel) [kW] 55,4 55,4 (74,4) 55,4 (74,4)

Bak inhoud [m3] 0,95 1,05 1,15

Lading bak kantelpunt [kg] 3.890 4.100 4.250

Laadvermoegn palletvorken S=1,25 [kg] 2.300 2.500 2.900

Bedrijfsgewicht (afhankelijk van de 
opties) [kg]

4.400-5.200 4.900-5.600 5.100-5.900

Met Kramer speelt u op zeker
Het traditierijke merk Kramer is al vele jaren een bekende naam in de markt en staat in het bijzonder voor één belangrijke 
waarde: veiligheid. De hoge kwaliteit van de innovatieve machines is slechts één aspect hiervan. Ook als bedrijf is Kramer 
een veilige keuze voor klanten en dealers, omdat onze ervaring en innovativiteit voor investeringszekerheid zorgen en de 
investeringen in de toekomst betaalbaar blijven. Kortom – met Kramer speelt u altijd op zeker: "Kramer – on the safe side!"
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Waarom uit elkaar halen wat bij elkaar hoort? 
Kramer – een uniek systeem

Het merk Kramer staat voor vierwielaangedreven wielladers, telescoopwielladers en 
verreikers met extreme wendbaarheid, goede bewegelijkheid op oneffen terrein en 
hoge efficiëntie. Dankzij de beproefde voertuigcarrosserie uit één stuk overtuigen 
de wielladers door hun hoge stabiliteit. 

Door deze speciale voertuig constructie is er geen sprake van zwaartepunt 
verschuivingen door stuurbewegingen. Door de Ackerman-besturing bewegen 
tijdens het sturen alleen de wielen. Dit zorgt zelfs in krappe bochten en op oneffen 
terrein voor een maximaal laadvermogen en hoge stabiliteit.

De voordelen in een overzicht

Hoge stabiliteit

De wielladers zijn uitgevoerd met een carros-
serie uit één stuk, dat zwaartepuntverschu-
ivingen zelfs bij een volledige uitgeslagen 
stuur voorkomt. De voertuigen overtuigen 
door een zeer goed stabiliteit – ook op one-
ffen terrein.

Constant laadvermogen

De voertuigcarrosserie uit één stuk voorkomt 
dat de afstand tussen het contragewicht en 
de laadinrichting verandert. Het resultaat: 
constante parameters tijdens het heffen, 
waardoor veilig kan worden gewerkt 
met alle soorten lasten. Daarbij blijft 
het laadvermogen onafhankelijk van de 
stuurhoek altijd gelijk.

Enorme wendbaarheid

Door de vierwielbesturing en de stuurhoek 
van 40 graden op de voor- en achteras is 
de machine zeer wendbaar. Het aantal 
stuurmanoeuvres wordt daardoor kleiner en 
dit scheelt tijd tijdens het rijden.

Ongedeeld frame voor hoge 
stabiliteit …

In één keer de bocht door met 
vierwielbesturing …

Constante parameters tijdens 
het heffen voor constant 
laadvermogen

… zonder zwaartepuntverschuiving.

… in plaats van tijdrovend manoeuvreren met 

de knikbesturing.
 Kramer 
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2 x 40° 
stuurhoek

 

Flexibiliteit tijdens het gebruik 
Voor iedere toepassing het juiste stuurtype

De voertuigcarrosserie uit één stuk vormt het uitgangspunt voor verschillende stuurtypen. 
Het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van een wiellader wordt bepaald door het type 
constructie. Daarbij speelt het stuursysteem een doorslaggevende rol.

Vierwielbesturing 

•  2 x 40 graden stuurhoek op de voor- en  
achteras zorgen voor snelle werkprocessen

• geoptimaliseerde besturing

• heeft minder ruimte nodig

Voorasbesturing 

•  veilig en op een vertrouwde manier rijden 
op de weg bij hoge snelheid

• eenvoudig begeleiding van speciale 
aanbouwdelen

• bekend stuursysteem

• ideaal voor trailer en weggebruik

Krabbengangbesturing

•  manoeuvreren in zeer beperkte ruimte

• nauwkeurig positioneren, ook als de 
bewegingsruimte erg krap is

• bewegen van speciale aanbouwdelen

• eenvoudig wegrijden van wanden en greppels

Voorasbesturing ideaal voor trailer en weggebruikKrabbengangbesturing voor manoeuvreren in zeer 
beperkte ruimte

Vierwielbesturing bijzonder wendbaar in beperkte ruimte
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Maak de juiste keuze  
Maak kennis met het productassortiment uit de 8-serie

De wielladers: KL37.8, KL41.8, KL43.8

Dankzij de combinatie van constant laadvermogen, onovertroffen wendbaarheid, dynamische 
vierwielaandrijving en een laag bedrijfsgewicht zijn dit multifunctionele krachtpatsers voor elke 
boerderij. Voor stapelen, het verladen van materialen of het voeren van de dieren, de wielladers 
nemen uiteenlopende taken op zich en overtuigen daarbij door hun hoge kostenefficiëntie en 
bezettingsgraad van de machine. Bovendien worden door de compatibiliteit met verschillende 
aanbouwdelen de werkprocessen verkort. Wielladers van Kramer uit de 8-serie zijn ontwikkeld 
voor de hoogste belastingen en de moeilijkste omstandigheden en laten zich van hun beste kant 
zien met hun geavanceerde techniek en kwaliteit.

Telescoopwielladers: KL30.8T, KL35.8T

De telescoopwielladers van Kramer zijn volwaardige wielladers met voordelen op het 
gebied van bereik en de stapel- en uitstorthoogte. Met behulp van de uitschuifbare 
laadinrichting kunt u ook zeer nauwkeurig plekken bereiken die hoog of ver weg 
liggen. Ze bieden niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar kunnen ook bestaande 
werkprocessen significant verbeteren. Dit zorgt voor een duidelijke verhoging van de 
productiviteit en de kostenefficiëntie. 

Topprestaties  
van de telescoop- 
wielladers: 

+ 58% uitstorthoogte 

Bijv. voor het vullen van 
voeder- mengwagens of 
andere constructies met 
hoge laadbakranden  

+ 45% max. hoogte 
palletvork
 
Bijv. voor het vullen van 
verschillende aanhangers 

+ 48% stapelhoogte 

Bijv. voor het stapelen van 
balen, om de aanwezige 
laadruimte optimaal te 
gebruiken

Techniek, vermogen en comfort: wielladers van Kramer zetten de norm.
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Het maakt niet uit voor welke uitdaging u komt te staan: met de verschillende aanbouwdelen 
hebt u de situatie altijd in de hand. Dankzij het hydraulische snelwisselsysteem past u uw 
Kramer-wiellader in een handomdraai aan iedere situatie aan. Standaard aanbouwdelen 
kunnen zelfs in minder dan 10 seconden worden verwisseld. 

Welk aanbouwdeel u nodig hebt beslist u zelf. Aanvullende informatie over onze 
aanbouwdelen vindt u hier: www.kramer.de/attachments 

Veelzijdige werkzaamheden 
Altijd het juiste aanbouwdeel

Wisselen in een recordtijd!

Palletvorken Palletvorken  
opklapbaar

Palletvorken  
hydraulisch verstelbaar

Standaard bak met tanden

Volumebak Hoogkieplaadbak Kuilvoergrijpbak Snijtang voor kuilvoer

Multifunctionele vork Mestvork Rondbalengrijper

Materiaalschuiver Hefhaak 
opsteekbaar

Veegmachine Sneeuwschuiver type A

Sneeuwschuiver type B

Exacte specificaties en beschikbaarheid van aanbouwdelen verschillen afhankelijk van model en 
land. Uw verantwoordelijke Kramer-dealer helpt u graag verder.

Hydraulische apparaatwissel - het Kramer-snelwisselsysteem: tegen het aanbouwdeel aanrijden, het aanbouwdeel vanaf de 
bestuurdersstoel hydraulisch oppakken en met de schuifknop op de joystick vergrendelen. De vergrendelingscilinder ligt buiten het 
draaipunt van de snelwisselplaat en zit daardoor niet op een plek waar hij snel vuil wordt.

Assortiment aanbouwdelen  

Balenpen 
opklapbaar
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Topprestaties van de 
werkhydrauliek: 

•   comfortabele bediening 
van aanbouwdelen, ook 
met meerdere hydraulische 
functies via de joystick

•  meer kracht voor de 
aandrijving van hydraulische 
aanbouwdelen met 
Powerflow

•  vele malen onderscheiden 
hydraulische snelwisselplaat 
met drukontlasting voor het 
3de hydraulische circuit

•  koeling hydraulische olie 
voor continu gebruik bij 
zware belasting

Sterke hydrauliek
Voor het fijngevoelig besturen van de machine

Powerflow

De werkhydraulica en de rijaandrijving zijn optimaal op elkaar afgestemd. Voor speciale 
aanbouwdelen waarvoor meer vermogen nodig is, hebben wij Powerflow ontwikkeld. 
Powerflow is optioneel verkrijgbaar en zorgt voor extra vermogen. 

U kunt verschillende aanbouwapparaten aan- en loskoppelen en fijngevoelig sturen, de 
werkcycli verlopen daardoor snel, en dat alles met weinig geluidsoverlast in de cabine: dat 
kan allemaal door de techniek achter de werkhydrauliek van onze machines. 

De hydrauliek werkt door krachtige tandwielpompen. De tandwielpompen garanderen snelle 
werkcycli van de laadinrichting en maken de bediening van speciale aanbouwdelen via het 3e 
hydraulische circuit (naar wens met continufunctie) mogelijk.

Drukontlasting 3e hydraulische circuit:  
eenvoudig aan- en loskoppelen 

van aanbouwdelen met 
extra hydraulische functies 

Door de verlengde laadinrichting kan 
nog flexibeler worden ingespeeld op 
wensen van de klant. Vergeleken met 
de standaard laadinrichting veranderen 
het bereik, het laadvermogen 
en de hefhoogte.

• optimaal zicht op de 
snelwisselinrichting en het 
aanbouwdeel

• verhoogde hefhoogte

• verlenging van de laadinrichting 
(KL37.8 en KL43.8)

Dankzij de compacte doosconstructie van 
de telescopische laadinrichting heeft de 
gebruiker altijd optimaal zicht op het aan-
bouwdeel. De voordelen van Z-kinematiek: 
Bij het inkiepen van de bak worden bij ge-
lijke cilindergrootte hogere opbreekkracht 
gegenereerd, omdat de zuigerkant van de 
hydraulische cilinder tijdens het inkiepen 
onder druk wordt gezet.

• hoge opbreekkracht

• optimaal zicht op de snelwissel- 
inrichting en het aanbouwdeel

• extra overlaad- en stapelhoogte 
alsmede een grotere reikwijdte en 
stortbereik

De parallelle laadinrichting garandeert 
een continue heflast en veilige bediening 
bij materiaalomslag. Door de hoge 
terugkiephoek met 50° en de uitkiephoek 
van 45° verliest de wiellader ook wanneer 
de laadbak erg vol is geen materiaal en 
kan de bak volledig worden geleegd.

• voor nauwkeuriger en 
veiliger werken  

• hoge hef- en opbreekkracht 

• nauwkeurige parallelle geleiding  
over de volledige hefhoogte

De laststabilisator dempt trillingen van de 
laadinrichting en zorgt voor meer rijcomfort 
en verhoogde veiligheid voor de bestuurder. 

Drie laadinrichtingen 
Probleemloos werken met zware lasten

Afhankelijk van de werkzaamheden zijn er drie verschillende laadinrichtingen 
beschikbaar. Uiteraard wordt hiervoor een hydraulische snelwisselinrichting 
van Kramer aangeboden, met vier grote pennen. Door het vele malen 
onderscheiden snelwisselsysteem kunnen aanbouwdelen snel worden 
gewisseld. Verder is de automatische laststabilisator optioneel beschikbaar. 
De laststabilisator dempt trillingen van de laadinrichting en zorgt voor 
optimaal comfort voor mens en machine. Door de automatische functie 
wordt de laststabilisator vanaf een snelheid van 15 km/h (transportmodus) 
automatisch ingeschakeld en bij minder dan 15 km/h (laadmodus) 
automatisch uitgeschakeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 
laststabilisator voor bepaalde toepassingen continu te activeren of te 
deactiveren.  

Conceptoplossing systeemdrager
 
KL37.8 KL41.8 KL43.8 KL30.8T KL35.8T

3e hydraulische circuit [l/min]* 70 84 84 70 84

Hydraulische circuit achterkant [l/min]* 38 38 38 38 38

Powerflow vermogenshydrauliek [l/min]* 115 120 120 115 120

*max. pompwaarden

Telescopische laadinrichting (Z-kinematiek)Verlengde laadinrichting (P-kinematiek)Standaard laadinrichting (P-kinematiek)
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De hoogtepunten van de machine in één overzicht 
Robuust aan de buitenkant, intelligent aan de binnenkant

De premium-serie van Kramer is uitgerust met vele details, die zijn gericht op drie 
belangrijke aspecten: vermogen, veiligheid en comfort. Conformiteit met de geldende 
emissienorm, keuze uit verschillende laadinrichtingen, krachtige hydrostatische 
aandrijvingen en uitstap aan de kant van het verkeer af zijn hiervan slechts enkele 
voorbeelden. Overtuig uzelf.  

Uitstekende vermogenswaarden  
bij compacte afmetingen en  
een laag eigen gewicht.

Krachtige motoren  
met de recente emissienorm V, hoog motorvermogen 
en minder geluidsoverlast.

Traploze rijaandrijving  
– optioneel tot 40 km/h –  
voor fijngevoelig werken en 
hoge aandrijfkracht.

Comfortabele cabine  
met instap aan beide zijden en grote ramen 
voor goed 360°-zicht rondom en werken 
zonder oververmoeid te raken.

In hoogte verstelbare aanhangerkoppeling 
voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Vele banden mogelijk,  
voor veel verschillende toepassingsgebieden.

Uniek stuursysteem met die stuurtypen  
vierwiel-, krabbengang- en voorasbesturing.

* De bepalingen en wettelijke voorschriften van de betreffende landen en regio's moeten worden nageleefd.

Uitstekende tractie  
dankzij de 100% schakelbare differentieelblokkering.

Hoge laadbakwand,  
langere laadbakbodem en grotere in- 
en terugkiephoek voor snel en veilig 

materiaaltransport.

Flexibel in het gebruik  
met een 3de hydraulische circuit. Optioneel is een 4de 

hydraulische circuit, de vermogenshydrauliek Powerflow en 
aanbouwdelen voor het werkplatform verkrijgbaar.*

Meer reikwijdte en hefhoogte  
door in- en uitschuifbare laadinrichting.

Meer efficiëntie  
door hydraulisch snelwisselsysteem en 

parallelle laadinrichting met Z-kinematiek 
bij Telescoopwielladers.

Soepel in- en uitschuiven  
dankzij eindstanddemping bij  
zowel in- als uitschuiven.

Efficiënt werken  
dankzij hydraulisch snelwisselsysteem,  
laststabilisator parallelle laadinrichting 

met P-kinematiek bij wielladers.
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Binnen alles in handbereik 
Buiten alles goed in in zicht

De 8-serie biedt nóg meer op het gebied van comfort, ergonomie en functionaliteit. 
Vanaf de bestuurdersstoel tot en met het stuur zijn alle details consequent afgestemd 
op de behoeften van de bestuurder. Het resultaat is een zeer ruime cabine met veel 
bewegingsvrijheid en optimaal zicht rondom.

De all-in-one-joystick vormt het hart van de machine, voor veilige en intuïtieve bediening. 
Daarnaast zorgen de schakelaars met kleurcodering voor nog meer overzichtelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid. Met het hangende en fijngevoelige rem-inch- en gaspedaal kunnen 
de bewegingen van de machine op ieder moment nauwkeurig worden aangestuurd. Het 
comfort van de cabine wordt afgerond door de flexibele verstelbaarheid van het stuur en 
de stoel, alsmede de ergonomische vormgeving. Deze dragen bij aan urenlang werken 
zonder overmatig moe te worden.

Technische hoogtepunten 
Eenvoudige bediening – innovatief cabineontwerp 

Zeer ruim en goed zicht in alle richtingen.

Schakelaarconcept

Instap aan beide zijden van de cabine Cabinehoogte Overige eigenschappen van de cabine

Armsteunen Uitstekend zicht rondom

Kleurcodering van de schakelaars:  
vier kleuren voor nog meer veiligheid.

360° 
zicht rondom

 

Door de met kleuren gecodeerde 
schakelaars is de betreffende func-
tiegroep snel te herkennen. Rood = 
veiligheid, groen = hydrauliek, blauw 
= rijden en grijs = elektronica. Hier-
door kan de bestuurder de machine 
altijd comfortabel en veilig bedienen, 
zonder kans op vergissingen.  Het re-
sultaat hiervan is verhoogde efficiën-
tie van de bestuurder.

De bestuurderscabine heeft aan 
beide kanten een ruime instap. De 
rechter cabinedeur kan daardoor 
volledig worden gebruikt. Hierdoor 
kan de bestuurder veilig in- en 
uitstappen aan de kant die van 
het verkeer is afgewend. De 
machine heeft cabineverlichting met 
deurcontactschakelaar. 

Door de compacte en lage 
constructie van minder dan 
2,5 meter van de KL37.8, is de 
wiellader ook ideaal voor gebruik 
in krappe ruimtes en stallen. De 
constructie van de machine biedt 
optimale uitgangspunten voor lage 
doorgangen. 

De hangende pedalen met het gecom-
bineerde rem-inch-pedaal zorgt voor 
fijngevoelig rangeren, ook bij een hoog 
motortoerental. Het in hoogte en hoek 
verstelbare stuur is bijzonder comfor-
tabel voor de bestuurder. De krachtige 
kachel met ruitverwarming en warmte-
blazers bij de voeten zorgen ervoor dat 
ook bij koud weer prettig kan worden 
gewerkt. Optioneel is volledig geïnte-
greerde airconditioning beschikbaar.

De armsteunen en de intuïtief 
bedienbare joystick zijn uitgerust met 
de belangrijkste bedieningselementen. 
Door de hydraulisch voorgestuurde 
joystick kan de machine fijngevoelig 
en nauwkeurig worden bestuurd. 
De armsteun kan omhoog worden 
geklapt, zodat ook aan de rechterkant 
comfortabel kan worden uitgestapt.

De centrale zitpositie in combina-
tie met de grote ramen zorgen voor 
360°-zicht rondom. De bijzonder 
overzichtelijke constructie en de 
zitpositie van de bestuurder voor-
komen "dode hoeken”. Ook aan de 
achterkant is alle goed te zien. Door 
de hoog doorlopende voorruit heeft 
de bestuurder ook bij uitgeschoven 
telescoopinrichting nog steeds per-
fect zicht op het aanbouwdeel.

Veiligheid Rijden

Elektrisch 
systeem

Hydrauliek 
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Minder geluid: zuinige en sterke motoren in alle Kramer-modellen. 

Vermogenscurve Deutz TCD 2.9, 55 kW, fase V (standaard) Vermogenscurve Deutz TCD 3.6, 74,4 kW, fase IV (optioneel)
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Krachtige motoren 
voor iedere toepassing

EU-emissienorm 
fase V

Met de motoren van de wiel- en telescoopwielladers van Kramer zijn deze optimaal 
voorbereid op de strengste emissienormen. De motoren uit de 8-serie voldoen, afhankelijk 
van het model en het motorvermogen, aan de geldende emissienormen V en IV. 

De standaard ingebouwde 55 kW-motor beschikt over een diesel-oxidatiekatalysator 
(DOC) en dieselpartikelfilter (DPF) en voldoet daarmee aan emissienorm V. Daarnaast 
bieden de motoren volledig vermogen, ondanks lage toerentallen en een snelle stijging 
van het koppel. 

Bij de modellen KL41.8, KL43.8 en KL35.8T is optioneel een 74,4 kW (100PS)-motor 
met DOC en SCR-technologie beschikbaar (emissienorm IV). Door SCR (selectieve 
katalytische reductie) wordt het aandeel stikstofoxide duidelijk gereduceerd.

Uitlaatgasnabehandelingssystemen

Diesel-oxidatiekatalysator (DOC)  

Bij veel personenauto's en vrachtwagens worden tegenwoordig katalysatoren gebruikt ter beperking 

van emissies. De dieseloxidatiekatalysator heeft eenzelfde functie. Zonder beweging van mechanische 

onderdelen veroorzaakt deze chemische reacties die de emissies verminderen.

Dieselpartikelfilter (DPF)  

De dieselpartikelfilter wordt in combinatie met een oxidatiekatalysator gebruikt om een groot deel van de 

stikstofoxide, roetdeeltjes en onverbrande koolwaterstoffen uit verbrande dieselbrandstof te verwijderen. De 

dieselroetfilter heeft een poreuze honingraatstructuur die de roet bij de doorvoer opvangt. Wanneer zich een 

bepaalde hoeveelheid roet heeft opgehoopt, veroorzaakt het elektronische systeem van de machine de 

brandstofinspuiting. Hierdoor wordt onverbrande brandstof ingespoten in de oxidatiekatalysator, die vóór 

de filter geplaatst is. Daar veroorzaakt de brandstof een exotherme reactie, die de uitlaatgassen zo sterk 

verhit, dat het roet in de dieselroetfilter verbrand wordt. Dit proces staat ook bekend als regeneratie.

Selectieve katalytische reductie (SCR)  

De SCR-technologie reduceert stikstofoxide in uitlaatgassen. Hiervoor is een chemische reactie nodig, die 

door een ureum-wateroplossing in de SCR-katalysator veroorzaakt wordt: ammoniak reageert daar met 

het stikstofoxide, waardoor de ongevaarlijke stoffen water en elementaire stikstof gevormd worden. Deze 

oplossing reduceert de uitstoot van stikstofoxiden tot wel 90%.

Overzicht motoren KL37.8 KL41.8 KL41.8 KL43.8 KL43.8 KL30.8T KL35.8T KL35.8T
Serie Serie Optie Serie Optie Serie Serie Optie

Motorfabrikant Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Vermogen [kW/PK] 55,4/75 55,4/75 74,4/100 55,4/75 74,4/100 55,4/75 55,4/75 74,4/100

Uitlaatgasnabehandelingssysteem DOC+DPF DOC+DPF DOC+SCR DOC+DPF DOC+SCR DOC+DPF DOC+DPF DOC+SCR

Emissienorm (EU-emissienorm) Fase V Fase V Fase IV Fase V Fase IV Fase V Fase V Fase IV

Topprestaties 
van de motor: 

•  zuinige motoren  
van Deutz met hoog 
koppel en emissienorm V 

•  modernste 
uitlaatgasnabehandeling 
met DOC + DPF 

•  optionele 74,4 kW-motor 
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Traploos kostenefficiënt 
De overdrive van Kramer

Geoptimaliseerde trekkracht, minimaal verbruik en gereduceerde geluidsemissie, dat zijn slechts 
enkele voordelen van de samen met Kramer ontwikkelde traploze en hydrostatische overdrive 
ecospeed, die bij de wiel- en telescoopwielladers uit de 8-serie optioneel verkrijgbaar is. 

Via een elektronische besturingsmodule wordt de aandrijving automatisch aan de betreffende 
belasting van de machine aangepast. Daardoor heeft de machine altijd de maximale 
stuwkracht. Dit is een groot voordeel bij de dagelijks voorkomende werkzaamheden zoals het 
laden en lossen van vrachtwagens. Bovendien zorgt het voor meer comfort en een tijdwinst 
die zich vanaf het begin terugverdient. De snelheid kan traploos tot een maximale snelheid 
van 40 km/h worden aangepast. Door de goedkeuring als EG-trekker heeft de gebruiker de 
mogelijkheid om tot een aanhanger met een belasting van 14 t via de openbare weg naar de 
bestemming te transporteren.

tot 
40 km/h  zonder
te schakelen 

CSD - constante rijsnelheid: ondersteunt het vasthouden van de ingestelde snelheid, vooral bij gebruik van aanbouwdelen waar 
constante snelheid is vereist, zoals: sneeuwkannonen, veegmachine of mulcher.

Smart Driving - verlaging van het toerental

De intelligente motortoerentalreductie "Smart Driving" past het 
motortoerental van de aandrijving aan als de maximumsnelheid 
bereikt is. Dit minimaliseert de geluidsontwikkeling, het brand-
stofverbruik en de belasting van de afzonderlijke componenten. 
Het motortoerental kan afhankelijk van de gekozen snelheidsva-
riant tot 2.000 omw/min worden gereduceerd. 

* Motor voor hoge snelheid

Twee vrij selecteerbare rijniveaus

De bestuurder kan tijdens het rijden eenvoudig van rijniveau wisselen. Wisselen tussen rijniveaus gebeurt eenvoudig met een schakelaar op het 

bedieningselement. Het symbool wordt direct op het centrale digitale display getoond. 

Schildpad: 0 - 10 km/h

Beschikbaar met 

•  Hydrostaat

• ecospeed

Haas: 0 - 20 (30 / 40 km/h)*

Beschikbaar met

•  Hydrostaat 

(maximale snelheid 20 km/h) 

•  ecospeed 

(maximale snelheid 

20, 30 of 40 km/h)

Topprestaties  
van de rijaandrijving:

•   maximale stuw- en 
trekkracht in alle rij- en 
werksituaties

•  Smart Driving - 
gereduceerd 
brandstofverbruik

•  ecospeed - traploze 
hydrostatische overdrive

•  Constant Speed Drive 
(CSD) met geheugen-
functie

•  100% schakelbare 
differentieelblokkering 
voor continu maximale 
tractie

RPM

 H
yd
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 e
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d

2.000 RPM

2.100 RPM 40
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Goedkeuring als trekker (EG tractor) 
Een veelvoud aan mogelijkheden

De aanhangerkoppeling, in combinatie met een tractorgoedkeuring (beiden optioneel), maken van iedere wiel- en telescoopwiellader 
een trekker. Daarmee kunt u materialen, machines, gereedschap en aanbouwdelen naar de plaats van bestemming transporteren – 
ook over de openbare weg. Daardoor bespaart u waardevolle tijd en ook kosten.

Bij gebruik met aanhanger moet bovendien, afhankelijk van de belasting en het type koppeling, voor voldoende ballast aan de voorzijde 
worden gezorgd. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw Kramer-verkooppartner.

Europese typegoedkeuring: door de goedkeuring kan de 8-serie in heel Europa als trekker worden ingezet.

Maximaal toegestane aanhangerbelasting

 
KL37.8

 
KL41.8

 
KL43.8 KL30.8T KL35.8T

Koppelingstype Bout/
kogelkop

Bout/
kogelkop

Bout/
kogelkop

Bout/
kogelkop

Bout/
kogelkop

Belasting op de aanhanger, ongeremd [kg] 750 750 750 750 750

Belasting op de aanhanger, met oplooprem [kg] 8.000/
3.500

8.000/
3.500

8.000/
3.500

8.000/
3.500

8.000/
3.500

Belasting op de aanhanger met pneumatische 
rem [kg]

- 14.000/- 14.000/- - 14.000/-

Topprestaties 
als trekker: 

•   in hoogte verstelbare 
aanhangerkoppeling 

•  tot 14 t belasting op de 
aanhanger in combinatie 
met pneumatische rem en 
optionele motor* 

•  EU-tractorgoedkeuring 
voor de openbare weg* 

* De bepalingen en wettelijke voorschriften van 
de betreffende landen en regio's moeten worden 
nageleefd. 

Optimaal voor uiteenlopende toepassingen: de hoogte van de aanhangerkoppeling kan flexibel worden aangepast. 
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Bouwmachineprofiel

•  hoog aantal te rijden kilometers

• hoge tractie

• hoge mobiliteit op zachte ondergrond

• goede zelfreiniging

Multifunctioneel profiel

•  loopt rustig op asfalt

• goede tractie

• bijzonder geschikt voor zand en grind

• goed weerstandsvermogen

Gemeenteprofiel

• voor gebruik op en naast de weg

• geoptimaliseerd voor minimaal geluid

• hoog aantal te rijden kilometers

• zeer goed geschikt voor winterdienst

Multifunctioneel profiel BIBLOAD

•  hoge bescherming tegen beschadiging 
door stoten en snijden

• hoge draagkracht

• uitstekende stabiliteit en 
verbeterd rijcomfort

• zeer goede tractie op 
losse ondergrond

• goed bestand tegen doorsteken,  
daardoor minder stilstand

Gemeenteprofiel

•  loopt rustig op asfalt

• goede tractie

• bijzonder geschikt voor zand en grind

• goed weerstandsvermogen

Radiaal tractieprofiel

•  loopt rustig op asfalt

• zeer goede zelfreiniging

• optimaal op modderig terrein 
en kleiachtige ondergrond

Diagonaal tractieprofiel

•  goede zelfreiniging

• goede spoorvorming

• hoge rijveiligheid

• hoog aantal te rijden 
kilometers

De juiste banden voor wielladers spelen in de praktijk een belangrijke rol. De exacte 
specificaties en beschikbaarheid van de banden verschillen afhankelijk van het model 
en het land. Uw verantwoordelijke Kramer-dealer helpt u graag verder.

Bandenprofielen 

Werkhydrauliek

Telescoopwielladers

Motor

Rijaandrijving

Trekker

Topprestaties

•  plus 58% uitstorthoogte, bijv. voor het vullen van voedermengwagens of andere 

constructies met hoge laadbakranden 

• plus 45% max. hoogte palletvork, bijv. voor het vullen van 

 verschillende aanhangers

•  plus 48% stapelhoogte, bijv. voor het stapelen van balen voor optimaal gebruik 

 van de beschikbare laadruimte

• comfortabele bediening van aanbouwdelen, ook met meerdere  

 hydraulische functies via de joystick

• meer kracht voor de aandrijving van hydraulische aanbouwdelen met Powerflow

•  vele malen onderscheiden hydraulische snelwisselplaat met drukontlasting voor 

het 3de hydraulisch circuit

• koeling hydraulische olie voor continu gebruik bij zware belasting

•  zuinige motoren van Deutz met hoog koppel en emissienorm V

• modernste uitlaatgasnabehandeling met DOC + DPF

• optionele 74,4 kW-motor

• maximale duw- en trekkracht in alle rij- en werksituaties

• Smart Driving - gereduceerd brandstofverbruik

• ecospeed - traploze hydrostatische overdrive

• Constant Speed Drive (CSD) met geheugen-functie

• 100% schakelbare differentieelblokkering voor continu maximale tractie

• in hoogte verstelbare aanhangerkoppeling

•  tot 14 t belasting op de aanhanger in combinatie met pneumatische rem en optionele motor

• EU-tractorgoedkeuring voor de openbare weg*
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Motor Eenheid KL37.8 KL41.8 KL43.8 KL30.8T KL35.8T

Fabrikant – Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Type/model – TCD 2.9 TCD 2.9 (standaard) 
TCD 3.6 (optioneel)

TCD 2.9 (standaard) 
TCD 3.6 (optioneel) TCD 2.9 TCD 2.9 (standaard) 

TCD 3.6 (optioneel)

Motorvermogen kW 55,4 55,4 (standaard) 
74,4 (optioneel)

55,4 (standaard) 
74,4 (optioneel) 55,4 55,4 (standaard) 

74,4 (optioneel)

Koppel max. Nm bij  
omw/min 300 bij 1.600

300 bij 1.600 
410 bij 1.600  
(optioneel)

300 bij 1.600 
410 bij 1.600  
(optioneel)

300 bij 1.600
300 bij 1.600 
410 bij 1.600  
(optioneel)

Cilinderinhoud cm³ 2.925 2.925 (standaard) 
3.621 (optioneel)

2.925 (standaard) 
3.621 (optioneel) 2.925 2.925 (standaard) 

3.621 (optioneel)

Emissienorm – EU fase 5
TCD 2.9: EU fase 5 

TCD 3.6: EU fase 4 / EPA 
Tier4 final

TCD 2.9: EU fase 5 
TCD 3.6: EU fase 4 / EPA 

Tier4 final
EU fase 5

TCD 2.9: EU fase 5 
TCD 3.6: EU fase 4 / EPA 

Tier4 final

Krachtoverbrenging Eenheid

Rijaandrijving – Automatische traploos regelbare hydrostatische versnellingsbak

Snelheid km / u
20 (standaard) 
30 (optioneel) 
40 (optioneel)

20 (standaard) 
30 (optioneel) 
40 (optioneel)

20 (standaard) 
30 (optioneel) 
40 (optioneel)

20 (standaard) 
30 (optioneel) 
40 (optioneel)

20 (standaard) 
30 (optioneel) 
40 (optioneel)

Assen – Planetaire stuurassen

Totale slingerhoek ° 22 22 22 22 22

Differentieelblokkering % 100% VA 100% VA + HA 100% VA + HA 100% VA 100% VA + HA

Bedrijfsrem – met de voet bediende hydraulische schijfrem

Parkeerrem – met de hand bediende mechanische schijfrem

Standaard wielen – 12.5-20 16/70/-20 405/70/-24 12.5-20 16/70/-20

Stuur- en werkhydrauliek Eenheid

Werking van de besturing – Hydrostatische vierwielaandrijving met noodstuureigenschappen

Werking van de werkhydrauliek – Tandwielpomp

Stuurpomp cm³/u 32 36 36 32 36

Stuurcilinder – één stuurcilinder per as

Stuurinslag max. ° 40 40 40 40 40

Werkingspomp cm³/u 32 36 36 32 36

Max. opbrengst pomp l/min 70 83 83 70 83

Max. opbrengst pomp 
optioneel l/min 115 120 120 115 120

Max. druk bar 240 240 240 240 240

Snelwisselsysteem – Kramer

Besturing – hydraulisch

Besturing 3e hydraulische circuit – elektrisch

Kinematiek Eenheid KL37.8 KL41.8 KL43.8 KL30.8T KL35.8T

Constructie – P-kinematiek P-kinematiek P-kinematiek Z-kinematiek Z-kinematiek

Hefkrachtberekening conform 
ISO 14397-2 mechanisch/
hydraulisch

kN 43,6 44,5 46,5 31 31

Opbreekkrachtberekening 
conform ISO 14397-2  
mechanisch/hydraulisch

kN 39,4 40 41,9 51 51

Hefcilinder heffen/neerlaten s 6,0/4,0 5,2/3,8 6,2/4,8 5,6/4,0 5,0/3,6

Kiepcilinder  
inkiepen/uitkiepen 
(bovenste stand laadinrichting) 

s 2,4/2,6 2,5/2,8 2,3/2,9 2,6/2,6 2,5/2,5

Terug- en uitkiephoek ° 50/45 50/42 50/45 40/40 40/40

Kieplast (standaard bak) 
vereist/daadwerkelijk kg 3.890 4.100 4.250 3.300 3.500

Kieplast (palletvorken) kg 2.875 3.125 3.625 2.500 2.875

Laadvermogen (standaard bak) kg 1.710 2.050 2.225 1.530 1.710

Inhoud tanks Eenheid

Brandstoftank l 85 120 120 85 120

Hydrauliektank l 50 64 64 50 64

DEF-tank l - 10 10 - 10

Elektrische installatie Eenheid

Bedrijfsspanning V 12 12 12 12 12

Accu/dynamo 
standaard TCD 2.9 Ah/A 77/95 77/95 77/95 77/95 77/95

Accu/dynamo 
met optionele motor TCD 3.6 Ah/A - 100/95 100/95 - 100/95

Starter standaard TCD 2.9 kW 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Starter met optionele motor TCD 3.6 kW - 3,2 3,2 - 3,2

Geluidsemissies* Eenheid

Gemeten waarde dB(A) 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

Gegarandeerde waarde dB(A) 101 101 101 101 101

Geluidsniveau bij het oor van de 
bestuurder dB(A) 77 77 77 77 77

Trillingen** Eenheid

Totale trillingswaarde van de 
bovenste ledematen m / s2 < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Maximaal gewogen gemiddelde 
effectieve waarde van versnelling 
voor het lichaam

m / s2 < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)***
1,28 m/s² (4.19 feet/s²)****

Technische gegevens Technische gegevens

*  Informatie: de meting vindt plaats overeenkomstig de vereisten van norm EN 474
   en richtlijn 2000/14/EG. Meetlocatie: geasfalteerde oppervlakken.

** Meetonzekerheid als aangegeven in ISO/TR 25398:2006. Instrueert
    of informeert u gebruikers alstublieft over de mogelijk gevaren van trillingen.

***  Op effen en vaste ondergrond met bijbehorende rijstijl

**** Gebruik bij winning in zware omstandigheden
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Technische gegevens Technische gegevens

KL41.8: standaard laadinrichting Eenheid Standaard  
met tanden Stortgoed Stortgoed Grijpbak met 

tanden
Zijwaartse 

kiepbak Hoogkiepbak

Bak inhoud m3 1,05 1,30 1,60 0,95 0,75 1,06

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 1,30 1,00 1,80 1,80 1,50

Totale lengte aanbouwdeel mm 1.050 1.010 980 1.220 1.030 1.255

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45° 200 mm boven de 
grond

mm 5.710 5.690 5.741 5.780 5.670 5.860

Bakbreedte mm 2.050 2.150 2.300 2.050 1.844 1.850

Draaipunt bak mm 3.360 3.330 3.330 3.330 3.330 3.330

Overlaadhoogte mm 3.150 3.150 3.110 3.130 3.150 3.860

Storthoogte mm 2.540 2.450 2.400 2.500 2.450 3.820

Stortbereik mm 660 800 800 660 890 1.610

Graafdiepte mm 60 100 140 130 110 60

Gewicht aanbouwdeel kg 425 458 503 686 520 556

KL43.8: standaard laadinrichting Eenheid Standaard  
met tanden Stortgoed Stortgoed Grijpbak met 

tanden
Zijwaartse 

kiepbak Hoogkiepbak

Bak inhoud m3 1,15 1,50 1,80 1,05 0,85 1,21

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 1,30 0,90 1,80 1,80 1,30

Totale lengte aanbouwdeel mm 1.090 1.030 1.200 1.290 1.040 1.220

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45° 200 mm boven 
de grond

mm 5.800 5.780 5.890 5.890 5.740 5.950

Bakbreedte mm 2.150 2.300 2.300 2.150 2.044 2.050

Draaipunt bak mm 3.450 3.440 3.440 3.440 3.440 3.440

Overlaadhoogte mm 3.200 3.220 3.220 3.210 3.270 3.960

Storthoogte mm 2.650 2.550 2.430 2.580 2.590 3.910

Stortbereik mm 660 800 920 770 970 1.140

Graafdiepte mm 85 90 90 110 45 70

Gewicht aanbouwdeel kg 497 526 573 782 590 695

KL37.8: standaard laadinrichting Eenheid Stortgoed Stortgoed Grijpbak met 
tanden

Zijwaartse 
kiepbak Hoogkiepbak

Bak inhoud m3 0,95 1,05 1,15 0,85 0,75 1,06

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 1,30 0,90 1,80 1,80 1,30

Totale lengte aanbouwdeel mm 1.003 945 925 1.100 1.030 1.160

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45° 200 mm boven de 
grond

mm 5.410 5.280 5.260 5.370 5.300 5.390

Bakbreedte mm 1.950 2.050 2.150 1.950 1.844 1.880

Draaipunt bak mm 3.290 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350

Overlaadhoogte mm 3.140 3.050 3.090 3.050 3.070 3.800

Storthoogte mm 2.560 2.450 2.470 2.490 2.410 3.760

Stortbereik mm 635 660 690 600 870 960

Graafdiepte mm 100 110 75 110 80 35

Gewicht aanbouwdeel kg 362 429 453 537 520 508

Standaard  
met tanden
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Technische gegevens Technische gegevens

KL30.8T: telescoopinrichting Eenheid Standaard  
met scheurtanden Stortgoed Stortgoed Grijperbak 

met scheurtanden Zijwaartse kiepbak

Kiplast m3 0,85 1,05 1,30 0,75 0,75

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 1,30 0,90 1,80 1,80

Totale lengte aanbouwdeel mm 990 945 1.020 1.080 1.030

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45° 200 mm boven de 
grond

mm 5.890 5.690 5.740 5.770 5.730

Bakbreedte mm 1.850 2.050 2.150 1.850 1.844

Scharnierpunt 
in-/uitgeschoven mm 3.610/4.690 3.660/4.710 3.660/4.710 3.660/4.710 3.660/4.710

Max. hoogte palletvork 
in-/uitgeschoven mm 3.440/4.520 3.450/4.500 3.480/4.530 3.445/4.495 3.470/4.520

Uitstorthoogte 
in-/uitgeschoven mm 3.010/4.010 2.891/3.941 2.840/3.890 2.935/3.990 2.870/3.920

Stortbereik 
in-/uitgeschoven mm 620/1.080 732/1.199 842/1.309 659/1.126 946/1.413

Schraapdiepte 
in-/uitgeschoven mm 80 150 110 150 123

Gewicht aanbouwdeel kg 343 429 458 507 521

KL35.8T: telescoopinrichting Eenheid Standaard  
met scheurtanden Stortgoed Stortgoed Grijperbak 

met scheurtanden Zijwaartse kiepbak

Kiplast m3 0,95 1,15 1,50 0,85 0,75

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 1,30 1,00 1,80 1,80

Totale lengte aanbouwdeel mm 1.003 925 1.025 1.100 1.030

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45° 200 mm boven de 
grond

mm 6.040 5.980 6.070 6.110 6.060

Bakbreedte mm 1.950 2.150 2.300 1.950 1.844

Scharnierpunt 
in-/uitgeschoven mm 3.630/4.680 3.660/4.710 3.660/4.710 3.660/4.710 3.660/4.710

Max. hoogte palletvork 
in-/uitgeschoven mm 3.400/4.450 3.470/4.520 3.470/4.520 3.440/4.500 3.460/4.510

Uitstorthoogte 
in-/uitgeschoven mm 2.930/3.980 2.900/3.960 2.840/3.890 2.920/3.970 2.860/3.920

Stortbereik 
in-/uitgeschoven mm 640/1.100 760/1.230 840/1.310 670/1.140 940/1.410

Schraapdiepte 
in-/uitgeschoven mm 50 110 110 140 120

Gewicht aanbouwdeel kg 362 454 478 557 521

KL43.8L: verlengde 
laadinrichting Eenheid Standaard met 

scheurtanden Stortgoed Stortgoed Grijperbak met 
scheurtanden

Zijwaartse kiep-
bak Hoge kiepbak

Kiplast m3 1,15 1,50 1,80 1,05 0,85 1,21

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 1,30 0,90 1,80 1,80 1,30

Totale lengte aanbouwdeel mm 1.090 1.030 1.200 1.290 1.040 1.220

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45° 200 mm boven de 
grond

mm 5.800 5.780 5.890 5.890 5.740 5.950

Bakbreedte mm 2.150 2.300 2.300 2.150 2.044 2.050

Draaipunt schoep mm 3.640 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690

Max. hoogte palletvork mm 3.430 3.470 3.470 3.450 3.520 4.220

Storthoogte mm 2.970 2.920 2.820 2.930 2.980 4.170

Stortbereik mm 490 600 740 560 760 770

Graafdiepte mm 85 90 90 110 40 70

Gewicht aanbouwdeel kg 497 526 573 752 590 695

KL37.8L: verlengde 
laadinrichting Eenheid Standaard  

met scheurtanden Stortgoed Hoge kiepbak

Kiplast m3 0,85 1,50 0,87

Materiaaldichtheid t / m3 1,80 0,90 1,30

Totale lengte aanbouwdeel mm 990 1.025 1.160

Totale lengte met aanbouwdeel 
ingekiept 45°  
200 mm boven de grond

mm 5.650 5.630 5.700

Bakbreedte mm 1.950 2.300 1.880

Draaipunt schoep mm 3.550 3.490 3.490

Max. hoogte palletvork mm 3.400 3.320 4.020

Storthoogte mm 2.850 2.650 3.980

Stortbereik mm 730 920 1.090

Graafdiepte mm 30 50 35

Gewicht aanbouwdeel kg 344 476 508
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Afmetingen Afmetingen

Palletvorken (zwaartepunt van de belasting 500 mm) Eenheid KL37.8 KL41.8 KL43.8 KL30.8T KL35.8T

- Breedte vorkdrager mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

- Lengte vorktanden mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

- Kiplast palletvorken kg 3.050 3.200 3.500 2.550 3.000

- Stapellaadvermogen S=1,25 kg 2.300 2.500 2.900 2.000 2.300

- Stapellaadvermogen S=1,67 kg 1.800 1.900 2.120 1.500 1.800

A Stapelhoogte mm 3.010 3.080 3.220 3.400/4.450 3.400/4.450

B Hefhoogte, hefinrichting horizontaal mm 1.260 1.270 1.390 1.270 1.270

- Graafdiepte mm 110 140 45 140 150

- Bereik op de grond mm 770 900 740 1.130 1.130

C Reikwijdte hefinrichting horizontaal mm 1.170 1.250 1.250 1.480 1.480

- Reikwijdte bij max. hoogte mm 330 380 390 330/800 330/800

Palletvorken (zwaartepunt van de belasting 500 mm) Eenheid KL37.8L KL43.8L

- Breedte vorkdrager mm 1.200 1.200

- Lengte vorktanden mm 1.000 1.000

- Kiplast palletvorken kg 2.550 3.500

- Stapellaadvermogen S=1,25 kg 2.000 2.900

- Stapellaadvermogen S=1,67 kg 1.500 2.120

A Stapelhoogte mm 3.230 3.460

B Hefhoogte, hefinrichting horizontaal mm 1.260 1.390

- Graafdiepte mm 110 45

- Bereik op de grond mm 1.080 740

C Reikwijdte hefinrichting horizontaal mm 1.430 1.250

- Reikwijdte bij max. hoogte mm 450 30

Standaard uitrusting met standaard bak Eenheid KL37.8L KL43.8L

A Hoogte mm
2.490 

met airconditioning:  
2.580

2.690 
met airconditioning:  

2.780

B Lengte mm - 5.800

C Breedte mm 1.780 1.970

D Vrije hoogte mm 330 390

E Wielbasis mm 2.020 2.150

F Midden achteras tot voertuiguiteinde mm 1.490 1.620

H Draaipunt bak mm 3.550 3.640

I Max. hoogte palletvork mm 3.360 3.480

G Bakbreedte mm 1.850 2.150

J Storthoogte mm 2.820 3.000

K Stortbereik (bak) mm 790 490

L Kiphoek ° 43 35

M Inkiphoek ° 50 50

- Draaicirkel banden mm 2.840 3.000

Standaard uitrusting met standaard bak Eenheid KL37.8 KL41.8 KL43.8 KL30.8T KL35.8T

A Hoogte mm
2.490 

met airconditioning: 
2.580

2.650 
met airconditioning: 

2.740

2.690 
met airconditioning: 

2.780

2.600 
met airconditioning: 

2.660

2.760 
met airconditioning: 

2.820

B Lengte mm 5.410 5.710 5.800 5.890 6.040

C Breedte mm 1.780 1.920 1.970 1.780 1.920

D Vrije hoogte mm 330 350 390 330 350

E Wielbasis mm 2.020 2.150 2.150 2.020 2.150

F Midden achteras tot voertuiguiteinde mm 1.490 1.620 1.620 1.490 1.620

H Draaipunt bak mm 3.290 3.359 3.450 3.615/4.690 3.630/4.680

G Bakbreedte mm 1.950 2.050 2.150 1.850 1.950

I Max. hoogte palletvork mm 3.090 3.124 3.200 3.445/4.520 3.400/4.450

J Uitstorthoogte (bak) mm 2.580 2.621 2.650 3.010/4.010 2.930/3.980

K Stortbereik (bak) mm 650 735 660 620/1.080 640/1.100

L Kiphoek ° 45 42 45 40 40

M Inkiphoek ° 50 50 50 40 40

- Draaicirkel banden mm 2.840 2.950 3.000 2.840 2.950
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Draaglastdiagram Draaglastdiagram

KL35.8T Draaglastdiagram (met LSP 500 mm)KL30.8T Draaglastdiagram (met LSP 500 mm)
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Wielladers
Kiepbelasting: 1.000 - 7.000 kg

Telescoopwielladers
Kiepbelasting: 2.500 - 5.500 kg

Verreikers
Laadvermogen: 2.700 - 5.500 kg

www.kramer.de

Service die gezien mag worden 
Concentreer u op uw dagelijkse werkzaamheden – met ons omvangrijke aanbod aan diensten zorgen wij voor de rest.  

Wij staan voor u klaar wanneer u ons nodig hebt: bekwaam, snel en wanneer nodig ook ter plaatse. 

Reparaties & onderhoud
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