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Kvaliteten:
Alle ADLER-produkter, er underlagt højeste kvalitets- 
sikring. Det er vores mål, at sætte høje krav om standar-
der til os selv.

Materiale
Vi bruger kun de bedste materialer. Tykkere plader,  
større børster, bedre dæk: Problemfri funktionalitet og 
robust stabilitet er vigtigere for os end et par gram spa-
ret materiale. 

Forarbejdning
Det som ADLER forbinder, svejser og skruer sammen, 
holder ekstremt længe! Overalt, hvor det er vigtigt, 
beskytter vi de relevante komponenter med en ekstra 
KTL-grunder og pulverlakering.  
Således er „lakken i orden“ – selv efter mange år!

Ideer
Også ideernes kvalitet er afgørende. Vi ser på, hvad 
praktikere virkelig har brug for og udvikler det. I den for-
bindelse tænker vi i moduler. Således kan du fleksibelt 
kombinere vores udviklede produkter og tilpasse dem til 
dine individuelle krav.

Teknisk færdigudviklet 
Vi tænker på forhånd langt ud over de normale tilfælde. 
Derfor holder vores maskiner også til ekstreme forhold. 
Vi tester alt grundigt og selv hvis alt forløber glat, opti-
merer vi løbende videre.

Service
Her vil vi ikke spilde nogen ord om servicekvalitet. Den 
er hos os en selvfølgelighed – du vil opleve den.

Producenterne:
Vi kommer fra det praktiske liv og ved, hvordan man tager 
fat. Derfor producerer ADLER nøjagtigt de arbejdsmaskiner, 
som gør dit daglige arbejde nemmere og mere effektivt! 
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Rainer Hackenfort | den 

ukonventionelle tænker
Organiserer som erfaren bankmand den 
kommercielle sektor. Hans ekspertise og hans 
selvforståelse som ukonventionel tænker sørger 
for, at alle de små hjul griber gnidningsløst ind i 
hinanden og at distributionskæden ikke ruster.

Markus Reckels | udvikleren
Har i over 18 år udviklet fejemaskiner, 
sneplove og redskaber samt boremaskiner 
og minilæssere. Som maskiningeniør er han 
i mange år blevet værdsat på markedet for 
hans højkvalitative og pålidelige arbejde.

Tobias Hackenfort | all-rounderen
Med hans erfaring inden for indkøb og salg samt 
hans konstruktive evner er han er vigtig støtte 
for virksomheden. Med hans fleksibilitet og 
indsats gør han som all-rounder umuligt muligt.

Thomas Schmiemann | strategen
Har mange års erfaring som salgschef i en 
førende virksomhed inden for maskinteknik. 
Sammen med Markus Reckels forvandler 
han kundernes krav og ønsker til succesrige 
produkter. Som maskiningeniør har han 
detaljeret produkt- og markedskendskab.
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Omdrejningstal, drejeretning og 
gearposition er variabel

Standardmæssigt med frifejemodus, 
hvis der er ønsket en opsamlerkasse

ADLER-fejemaskine K 560 135 150 180

Arbejdsbredder lige / skrå cm 135/128 150/143 180/171

Totalbredde cm 151 166 196

Børstediameter mm 560 560 560

Omdrejningstal 1/min 540 – 2.200

Vægt inkl. beslag / opsamlerkasse kg 190/243 205/261 235/296

Fyldningsvolumen opsamlerkasse til snavs liter 128 142 173

Fladeydelse m²/h 10.800 12.000 14.400

mekanisk drevet

Fejemaskine  K 560

Alt ok i byen ...
Den rene løsning til din kommune …
Hold pladser og veje fri for snavs, blade eller sne.

ADLER K 560 er den økonomiske løsning til kommunalt brug, til have- og 
landskabsgartnere eller til tjenesteydere inden for ejendomsplejesektoren. 
På grund dens lave vægt egner denne mekanisk drevne fejemaskine sig (som 
option også hydraulisk drevet) optimalt til montering på kommunale traktorer 
og andre små køretøjer. 

Udstyret på ADLER K 560 kan afhængigt af krav og anvendelsesområde 
tilpasses med individuelle optioner. Ved arbejdsbredder på op til 1,80 m og 
fladeydelser på over 14.000 m²/h blæser der selv med dette „lette grej“ en 
frisk brise gennem din by.

Den brugervenlige handling viser sig bl.a. ved den nemme efterjustering af 
børsten. Samtidigt kan omdrejningstal, drejeretning og gearposition nemt 
tilpasses til bærekøretøjet – det gør dig fleksibel. 

Uanset, om der skal fejes støv, affald eller blade, K 560 sørger for et optimalt 
resultat. Og på grund af den store udkastningsvinkel i maskinrammen er den 
desuden ideel til snefejning: En all-rounder til  
hele året!

Tilbehør:
• hydraulisk sidesvingning til en fleksibel frit fejende anvendelse
• stor opsamlerkasse inklusive slidstærk fejeskinne, tredje støttehjul 

og standardmæssig hydraulisk tømning med frifejemodus
• 120 l vandsprøjteanordning til reducering af støvdannelsen 

under fejningen (vandtank monteret bagerste i maskinen)
• stor sidebørste til kantnær fejning, optimal ved 

fejning af rendesten (hydraulisk drevet)
• forstærkede sværlasthjul Ø 200 mm x 50 mm
• højdeindstillelig mekanisk stænkskærm
• markeringslygter LED 12/24 V
• specialfarve iht. RAL-farvetone (standard RAL 2002)

K 560 med indstillelig stænkskærm

Stor udkastningsvinkel i maskinrammen 
– ideel til snefejning

Sidebørste i brug

mekanisk/valgfri hydraulisk drevet  
fejemaskine ideel til kommunale køretøjer og traktorer

Ø 560 mm universal fejevalse lang levetid og særlig velegnet til vintertjeneste

komfortabel fejevalseindstilling ingen irriterende børsteindstilling 
via højdeindstillelige støttehjul

lav egenvægt også egnet til mindre kommunale køretøjer 

ekstrem stabil udførelse konstrueret til hårdt kommunalt brug
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Fej bare løs ...

Den smarte løsning til små penge ... 
ADLER K 600 har et optimalt pris/ydelsesforhold. Børstediameter, 
fyldningsvolumen og monteringsmuligheder er kombineret således, at K 600 
har alt, hvad der behøves: fremragende renhed til en fornuftig pris.

Arbejdsbredder fra 135 cm til 270 cm og det  multifunktionelle beslagsystem 
tillader en optimal tilpasning til bærekøretøjet. Fra traktor, mini-, hjul- og 
teleskoplæsser til redskabsudløftning har vi udviklet og testet enhver 
monteringstype.

Modulsystemet sørger desuden for, at du til enhver tid kan eftermontere de 
forskellige optioner på din  ADLER K 600. Disse omfatter f.eks. opsamlerkasse 
med rystefunktion, sidebørsten, vandsprøjteanordningen eller den nye: 
skrabeanordning.

Tilbehør:
• hydraulisk sidesvingning til en fleksibel frit fejende anvendelse
• stor opsamlerkasse inklusive slidstærk fejeskinne, standardmæssig 

hydraulisk tømning og et tredje støttehjul
• som standard udstyres opsamlerkasse med hydraulisk frifejemodus
• redskabsudløftning passende til frontplade DIN 76060 

størrelse 3 eller 5 inkl. løftecylinder og niveauudligning  
for en optimal tilpasning til underlaget

• beskyttet indvendigt liggende motor
• 120/240 l vandsprøjteanordning til reducering af støvdannelsen
• 600 mm sidebørste til kantnær fejning, optimal ved fejning af rendesten
• forstærkede sværlasthjul Ø 250 mm x 80 mm
• skrabeanordning
• mængdereguleringsventil 3/4" til hydraulikoliemængder fra 75 til 120 l/min.
• mængdereguleringsventil 1“ til hydraulikoliemængder større end 120 l/min.
• markeringslygter LED 12/24 V
• specialfarve iht. RAL-farvetone (standard RAL 2002)
 

Hjullæsserbeslag med niveauudligning via  
hjulstyring  

Montering på minilæsser med 3D-niveauudligning Skrabeanordning K 600/K 750  
uden opsamlerkasse

Egnet til for- og bagmontering på traktorer

Børste trinløs indstillelig

Frifejemodus, hydraulisk beholdertømning 
og et tredje støttehjul på opsamlerkasse

Sidebørste og vandsprøjte-
anordning som option

ADLER-fejemaskine K 600 135 150 180 210 240 270

Arbejdsbredder lige / skrå cm 135/127 150/141 180/169 210/197 240/226 270/254

Totalbredde cm 166 181 210 240 269 299

Børstediameter mm 600 600 600 600 600 600

nødv. hydrauliktryk og volumen 160 bar / >25 l/min. 160 bar / >40 l/min.

Vægt frit fejende/opsamlerkasse kg 290/378 320/413 345/448 370/472 395/517 420/550

Fyldningsvolumen  
opsamlerkasse liter 191 212 255 297 340 382

Fladeydelse m²/h 10.800 12.000 14.400 16.800 19.200 21.600

Fejemaskine  K 600

600 mm børstediameter lang levetid, fremragende fejeresultat også til snefejning

frifejemodus ingen demontering af opsamlerkasse

universalt beslagsystem for- og bagmontering på forskellige bærekøretøjer

nem efterjustering af fejevalse mindre slid – kortere klargøringstider

stor opsamlerkasse færre tømninger

standardmæssig hydraulisk tømning mulighed for rystning af opsamlerkasse

2 store styrbare hjul Ø 250 mm gode rulleegenskaber i ethvert terræn

standardmæssig efterløbssikring skåner hydraulikdrevet
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NYT NU!
For- og bagmontering

ADLER fejer verdenen
Med ADLER-fejemaskine K 750 har du magiske muligheder, når det drejer 
sig om renhed. K 750 er udviklet til de hårdeste opgaver og kan tilpasses 
individuelt til dit bærekøretøj. Vi har passende beslagsystemer med avanceret 
3D-niveauudligning til alle gængse hjul-, teleskoplæsser og traktorer på lager.

Som standarsudstyr får du en slidoptimeret, svingende ophængt fejevalse, 
der tilpasser sig optimalt til dit terræn. Den 750 mm store fejevalsediameter 
garanterer dig lange levetider. På grund af den indvendigt liggende 
hydraulikmotor undgår du dyre skader som følge af kollisioner.

Et yderligere highlight er kvalitets sværlasthjulene – med dem klarer ADLER 
K 750 problemløst vejhuller, skinner og vanskeligt terræn. Efter ønske kan 
vi udstyre din maskine med en stor opsamlerkasse eller en sidebørste til 
fejning af rendesten, og når det støver, kan du binde støvet med vores 
vandsprøjteanordning.

Tilbehør:
• hydraulisk opsamlerkasse til en fleksibel frit fejende anvendelse
• stor opsamlerkasse inklusive slidstærk fejeskinne og sværlasthjul  

Ø 400 mm x 100 mm
• standardudstyr på opsamlerkasse med hydraulisk frifejefunktion
• redskabsudløftning passende til frontplade DIN 76060 

størrelse 3 eller 5 inkl. løftecylinder og niveauudligning  
for en optimal tilpasning til underlaget

• 240 l vandsprøjteanordning til reducering af støvdannelsen 
• sidebørste til kantnær fejning, optimal ved fejning af rendesten
• skrabeanordning
• markeringslygter LED 12/24 V
• mængdereguleringsventil 1“ til hydraulikoliemængder større end 90 l/min.
• specialfarve iht. RAL-farvetone (standard RAL 2002)

... fejet væk!

K 750 med skrabeanordning  
og opsamlerkasse

Hydraulisk tømning af opsamlerkassen Tre store styrbare hjul 400 mm x 100 mm

Frifejemodus og 750 mm 
børstediameter standardmæssigt

K 750 egnet til for- og bagmontering

Sidebørste og 240 l vandtank som option

Fejemaskine  K 750

750 mm børstediameter stærk rengøring med hver omdrejning

2 sværlasthjul Ø 400 mm ujævnt terræn er ikke noget problem

standardmæssig efterløbssikring skåner hydraulikdrevet

indvendigt liggende hydraulikmotor hjertet af maskinen er godt beskyttet

svingende ophængt fejevalse optimal tilpasning til underlaget

universalt ophængs ramme egnet til alle gængse bærekøretøjer

egen produktion kvalitet med højeste standard!

ADLER-fejemaskine K 750 210 240 270 300 330

Arbejdsbredder lige / skrå cm 210/198 240/228 270/257 300/285 330/313

Totalbredde cm 233 262 292 321 351

Børstediameter mm 750 750 750 750 750

nødv. hydrauliktryk og volumen 160 bar / >35 l/min. 160 bar / >40 l/min.

Vægt inkl. beslag / opsamlerkasse kg 499/690 596/800 674/890 748/995 875/1.135

Fyldningsvolumen opsamlerkasse liter 390 450 500 555 610

Fladeydelse m²/h 16.800 19.200 21.600 24.000 26.400

passer til bærekøretøjer med indsatsvægt                t fra 3 fra 4 fra 5 fra 6 fra 6
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NYT NU! Absolut rene gader!
Ved hårdt vejbyggeri viser KS 750 fejeskovlen dens stærke sider. På 
grund den store børstediameter fejes for eksempel også fuger effektivt 
rene i dybden. 

Standardmæssigt skråt anbragte og nemt udskiftelige skæreskinner 
af slidstærkt materiale og panserknopper giver KS 750 fejeskovlen en 
meget lang levetid.

Robust, holdbar og alsidig: KS 750 er den ideelle all-rounder til daglig 
brug under ekstreme forhold.

Tilbehør:
• styrehjul af stål (Ø 125 mm) på skovlryggen 
• hydraulisk opklapning
• indstillelig støvklap
• sidekost
• vandsprøjteanordning
• som altid ved ADLER: KTL-/pulverlakering

Her går det rundt ...

KS 750 med indvendigt liggende motor

indstillelig støvklap 

Trykbegrænsningsventil

Tømning 

Udskiftelige slidskinner forneden og på siden

Hydraulisk opklapning

Fejeskovl  KS 750

750 mm fejevalse effektiv fejning selv ved meget 
hårdt brug på byggepladser

skråt anbragte skæreskinner sørger for en optimal føring på underlaget

slidstærke skæreskinner og panserknopper sørger for langt driftsberedskab

komfortabel børsteindstilling mere fleksibilitet og kortere klargøringstider

indvendigt liggende og sidebeskyttet  
hydraulikmotor optimal beskyttelse mod beskadigelser

ADLER-fejeskovl KS 750 135 150 165 180 210

Arbejdsbredde cm 135 150 165 180 210

Totalbredde cm 159 174 189 204 234

Børstediameter mm 750 750 750 750 750 

nødv. hydrauliktryk og volumen 160 bar / >30 l/min. 

Vægt inkl. skovl kg 385 428 470 513 599

Fyldningsvolumen skovl liter 372 414 455 497 580

Fladeydelse m²/h 8.100 9.000 10.100 10.900 12.600



Drivkraften … Stærk i brug! Jordbor-programmet 
til ethvert bærekøretøj. 
ADLER-jordborserien er udstyret med stærke orbitalmotorer, der sidder 
beskyttet i et robust hus og ved model EG 250 / EG 500 også med et 
gear. Disse drives via en enkelt eller dobbelt virkende  hydraulikstyre-
kreds.

Disse boreenheder sættes direkte i hurtigskifteren eller holdes af gafler-
ne på mini- eller små hjullæssere.

På minigravere via hurtigskifteren eller med en bolt.

Kardanleddet på jordborets holder søger for, at der altid bores lodret, 
ligegyldigt hvordan bærekøretøjet står.

Boret er udstyret med udskiftelige spidser og skær, der er egnet til lette 
og moderate jorde. Desuden kan boret let udskiftes via en bolt.

I forbindelse med vores heavy-duty-bor og spidser kan du desuden 
også arbejde hurtigt og effektivt i moderat og tungt jord.

Tilbehør:
• trykbegrænsningsventil

Sortimentet – passer til ethvert bærekøretøj Bor og forskellige kvaliteter som 
standard- og heavy-duty udførelse

Kardanled og forsatsleje er standard

Jordbor på minigraver

Jordbor på hjullæsser

  E-serieJordbor

ADLER-jordbor E 50 E 100 E 165 EG 250 EG 500
Drev hydraulisk hydr. med gear

Borediameter mm til 220 til 300 til 500 til 750 til 900

nødv. hydrauliktryk  
og volumen

160 bar /  
>20 l/min 

160 bar /  
>30 l/min

200 bar /  
>50 l/min

200 bar /  
>75 l/min

Drejningsmoment  daNm 50 100 165 250 500

Trykbegrænsningsventil fås som option inklusive:

Vægt* kg 105 118 131 180 191
* Vægt uden beslagsystem

kompakt konstruktion til let transport

lav højde anvendelig overalt

høj virkningsgrad effektivt arbejde

vedligeholdelsesfri brug høj rentabilitet

robust konstruktion næsten uopslidelig, selv ved ekstrem hårdt brug

fleksibel anvendelig med udskifteligt redskab som jordbor eller  
keglespalter
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Standard

Heavy-duty
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kompakt konstruktion til let transport

spaltekegle af hærdet stål næsten uopslidelig, selv ved ekstrem hårdt brug

med dobbelt savgevind borer sig automatisk ned i træet

høj virkningsgrad effektivt arbejde selv ved små bæremaskiner

praktisk stabelfunktion til omstabling og spaltning

fleksibel anvendelig med udskifteligt redskab som jordbor eller  
keglespalter

Kraftfuld spaltning … Helt i top: Sådan laver du pindebrænde 
af tungt, uhåndterligt træ.
Uanset, om du vil spalte trærødder, hugge brænde eller fremstille 
hegnspæle. Omstabling og spaltning af træ i én arbejdsgang er heller 
ikke noget problem. Med ADLER-keglespaltere fra E-serien klarer du 
disse ellers svære arbejder nemt og rygskånende. ADLER-keglespaltere 
er udstyret med stærke orbitalmotorer og med et yderligere forsatsle-
je med fedtsmøring. Disse drives via en enkelt eller dobbelt virkende  
hydraulikstyrekreds.

På en gravko bliver keglespalteren monteret direkte via hurtigskifteren 
eller med en bolt. 

Den koniske spaltekegle er fremstillet af hærdet stål og har et dobbelt 
savgevind, som borer sig automatisk ned i træet. Derved opstår der en 
kraftig spaltevirkning, som giver fremragende resultater selv ved bære-
maskiner med svag hydraulikydelse.

Tilbehør:
• flange til bor inkl. svingfunktion

Effektivt arbejde selv ved mindre bæremaskiner Stabling og spaltning i én arbejdsgangBorer sig automatisk 
ned i træet

Høj rentabilitet

  SP-serie 
Keglespalter

ADLER-Keglespalter SP 100 SP 130 SP 165 SP 200
Drev hydraulisk

nødv. hydrauliktryk  
og volumen

180 bar /  
>30 l/min

180 bar /  
>50 l/min

180 bar /  
>60 l/min

180 bar /  
>80 l/min

Drejningsmoment  daNm 100 130 165 200

Trykbegrænsningsventil standard

Spalteredskab  

Ø/længde           mm
135 / 285 135 / 285 160 / 340 160 / 340

Spalteydelse  
(ca. afhængig af trætype)

1 m til  
ca. 3 m længde 

Ø til 0,6 m

1 m til  
ca. 4 m længde 

Ø til 0,8 m

1 m til  
ca. 4 m længde 

Ø til 1,0 m

1 m til  
ca. 5 m længde 

Ø til 1,0 m

Vægt* kg 121 126 137 142

* Vægt uden beslagsystem 



Sneplov  S-serie
5 eller 6 mm tyk sneplov Universalbeslag med hydraulisk svingfunktion 

(med to hydraulikcylindere)
Højdeindstillelige støttehjul (200 x 80 mm)

Arbejdsbredder fra 135 cm til 330 cm

S-serie monteret på hjullæsser

Isafvisende fjederklapper, standardmæssigt med 
kantafvisere (sortiment af forskellige slidskinner)

Sne var i går ...
Den næste vinter kommer helt sikkert!
Og den næste ... og den næste ... 

Med den nye ADLER-sneplov fra S-serien er du godt ru-
stet til vintertjenesten – og det i mange år fremover.

Vi har konstrueret rydningsskinnens fjederklapsystem således, at det 
ikke kan tilise. Dette garanterer et fremragende resultat selv ved per-
manent brug og meget hårde vejrforhold. Desuden slipper du for 
den tidskrævende og irriterende afisning under brugen. Beslutter 
du dig for den optionelle hydrauliske sideindstilling, kan du des-
uden komfortabelt svinge ploven fra førerhuset under brugen.

Foruden de standardmæssige vulkollan-skinner tilbyder vi også 
gummikorund-rydningsskinner til permanent brug. De standard-
mæssige højdeindstillelige støttehjul og kantafvisere beskytter sne-
ploven mod beskadigelser og sørger for en lang levetid. 

Vi har den passende sneplov til næsten alle bærekøretøjer. Arbejds-
bredder spænder fra 135 cm til imponerende 330 cm. Ved en  samtidig 
højde på op til 115 cm kan du virkelig få ryddet noget væk!

Tilbehør
• hydraulisk sidesvingning – tillader hurtig rydning uden   

at skulle forlade køretøjet
• trykbegrænsningsventil til overbelastningsbeskyttelse
• ekstra stabile sværlasthjul
• alternative rydningsskinner: 

- gummikorund-rydningsskinner 
- stål-rydningsskinner

• markeringslygter LED 12/24 V med refleksbånd venstre/højre
• holder til advarselsflag
• advarselsflag af fleksibelt rundt materiale
• specialfarve iht. RAL-farvetone (standard RAL 2002)

ADLER-sneplov S-serie 135 150 180 210 240 270 300 330
Arbejdsbredder  
(lige/skrå op til 30°) cm

135/ 
120

150/ 
134

180/ 
160

210/ 
187

240/ 
214

270/ 
241

300/ 
263

330/ 
289

Højde  mm 650 650 800 800 800 800 1150 1150

Styrbare hjul   Ø/mm 200x50 200x50 200x80 200x80 200x80 200x80 250x80 250x80

Vægt  kg 195 210 336 366 393 421 594 628

op til 115 cm høj og 330 cm bred ekstrem effektiv rydning

af 5 eller 6 mm stålplade ekstrem robust og absolut vridningsfri

isafvisende fjederklapper problemfrit arbejde ved enhver brug

indstillelige støttehjul optimal tilpasning til underlaget

kantafvisere skåner de udvendige fjederklapper

stort leverandørnetværk korte leveringstider

egen produktion kvalitet med højeste standard!
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Sneplov  V-serie
Alle rydningsmuligheder i V-, Y- og diagonalposition

Elektrisk omskifterventil med 
overbelastningssikring via to 
trykbegrænsningsventiler og kvælstofboble

Minilæsserbeslag med 
niveauudligning og støtteben

V-serie monteret på landbrugsmaskine

Nyt NU! Også med arbejdsbredder  
på 210 cm til 300 cm

Ryddet ... SneØRNEN til næste vinter!
Næste vinter hjælper ADLER-Vario sneploven fra V-serien dig med din 
professionelle rydning i vanskelige situationer. Grundet de variable 
svingmuligheder (30°) til højre og venstre, samt V- og Y-formen, rydder du 
nemt og effektivt cykel- og gangstier samt parker og erhvervsarealer.

Standardmæssigt udstyrer vi V-serien med kantafvisere, isafvisende 
fjederklapper (af Ø 10 mm fjerderstål) og kvalitets højdeindstillelige 
støttehjul.

Grundet de tilgængelige og fleksibelt udskiftelige  beslagsystemer til 
kommunale traktorer og landbrugsmaskiner kan du bruge sneplovene fra 
V-serien meget alsidigt ved vintertjenesten. Den integrerede niveauudligning 
sørger desuden for et uforandret godt resultat.

Hvis dit køretøj ikke har en dobbelt virkende styrekreds, kan du fortage de 
ønskede indstillinger af sneploven med en optionel tilgængelig elektrisk 
omskifterventil.

Tilbehør
• forstærkede sværlasthjul
• elektrisk omskifterventil til svingfunktionen
• markeringslygter LED 12/24 V med refleksbånd venstre/højre
• holder til advarselsflag
• advarselsflag af fleksibelt rundt materiale
• specialfarve iht. RAL-farvetone (standard RAL 2002)

ADLER-Vario sneplov V-serie 135 150 180 210 240 270 300 330

Rydningsbredder i V-, Y- og diagonal- 
position (ved 30°-skråposition) cm 121 129 155 190 215 235 258 289

Plovhøjde indvendig/udvendig mm 550/650 550/650 550/650 750/900 750/900 750/900 750/900 750/900

Styrbare hjul   Ø/mm 180 x 50 180 x 50 180 x 50 200 x 80 200 x 80 200 x 80 200 x 80 200 x 80

Vægt (uden beslag) kg 185 190 200 353 389 412 465 511

op til 65 eller 90 cm høj og 
135 til 300 cm bred passer til enhver rydning

to svingbare sideklapper tillader tre rydningspositioner

hydraulisk sidesvingning via to hydraulikcylindere

isafvisende fjederklapper problemfrit arbejde ved enhver brug

kantafvisere skåner de udvendige fjederklapper

KTL-grunder og pulverlakering for høj korrosionsbeskyttelse

indstillelige støttehjul optimal tilpasning til underlaget
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Den sørger for tøvejr! Ikke noget problem!
I næsten alle kommuner overdrages rydnings- og grusningspligten (på kan-
cellitysk „trafikomsorgspligt“) til hus- og grundejere. Dette gælder også for 
virksomheder.

Med ADLER-sneplove fra S- eller V-serien og ADLER-saltspreder ST-E er ar-
bejdet hurtigt gjort. Således undgår du ulykker på tilstødende veje, på dine 
indkørsler og på din grund.

ST-E saltsprederen er udstyret med en 120- eller 200 liter plastbeholder med 
stabil ramme.

Beholderen er standardmæssigt udstyret med en  ekstra gearomrører, et 
vandtæt klapdæksel og en  sikret aftapningsprop. Den elektroniske styring 
kan betjenes komfortabelt fra førersædet. ST-E saltsprederen er desuden 
udstyret med en stærk 12 volt gearmotor til spredepladen. Arbejdsbredden 
er trinløs indstillelig fra 1 til 6 m.

Beslagtyper
• Universalbeslag til gaffeltruck og hjul-/minilæsser 

højdeindstillelig og med vippefunktion
• Trepunktstilslutning KAT I/II
• A-ramme
• Pick-up

Tilbehør
• belysningssæt LED 12/24 V iht. færdselsloven
• trådløs fjernbetjening
• hastighedsafhængig mængderegulering via GPS

Fri indstillelig drejehastighed 12 volt gearmotor til spredepladen Spredelængder op til 6 m, indstillelig 
via omdrejningstal og dosering. Detalje: 
Doseringsanordning til indstilling af 
saltmængden

Klapbart universalbeslagssystem

Saltspreder monteret på mini-/hjullæsser

ADLER-saltspreder ST-E 120 ST-E 200
Fyldningsvolumen  liter 120 200

Omdrejningstalindstilling variabel variabel

Spredeplademotor stænkvandsbeskyttet gearmotor 

Separat omrører  
(standardmæssig)

Drevet via 
gearmotor

Drevet via 
gearmotor

Hus 2,5 mm rustfrit stål V2A/V4A 2,5 mm rustfrit stål V2A/V4A

Vægt (uden beslag)kg 48 56

Fladeydelse  m2 f. eks. 60.000 m2 pr. time ved 10 km/h

Saltspreder  ST-E

120 liter 

volumen

200 liter 

volumen

12 volt drift ideel til køretøjer der kun har en ringe 
eller slet ingen hydraulisk kraft

central styreenhed komfortabel styring fra førersædet

standardmæssigt med ekstra omrører ingen brodannelse

fri indstillelig drejehastighed optimal dosering

spredelængde op til 6 m selv store arealer er hurtigt isfri

specielt fremstillet PE-spredebeholder udstyret med niveauindikation,  
indgrebsbeskyttelse og sikret klapdæksel

flere universalbeslagsystemer egnet til alle gængse bærekøretøjer

komplet fremstillet af rustfrit stål lang levetid



Spredemesteren! Optimal spredning af mellemafgrøder, 
sneglekorn, græsser ... 
Den ideelle løsning til landbruget. Grundet det stærke elektriske drev kan 
ST-A landbrugssprederen bruges uafhængigt af andre enheder. Ideel, hvis 
du ønsker at gøre to ting samtidigt: f.eks. harve eller efterså græsarealer i én 
arbejdsgang. Ligeledes er en effektiv og ensartet såning af mellemafgrøder, 
såsom raps, sennep eller olieræddike en let sag med ADLER-landbrugsspre-
deren ST-A.

ST-A landbrugssprederen er udstyret med en 120 liter plastbeholder med 
stabil ramme. Beholderen har et vandtæt klapdæksel og en sikret aftap-
ningsprop. Den elektroniske styring kan betjenes komfortabelt fra traktorens 
førerhus. Spredepladens hastighed og således arbejdsbredden er trinløst 
indstillelig – afhængig af spredematerialet. Ved sneglekorn er arbejdsbred-
den op til 21 m, ved væsentligt lettere græsfrø 2 - 6 m. 

Beslagtyper
• Trepunkts- eller A-ramme til alle traktorer
• Harvebeslag
• Pick-up-beslag
• Andre efter ønske

Tilbehør:
• støtteanordning ved trepunktstilslutning og A-ramme
• universel foragerfrakobling  

(automatisk frakobling ved udgravning i forager)
• sugeknapholder individuel indstillelig

Multifunktionel styreenhed i førerhuset Sikret aftapningsprop Spredelængder op til 21 m, indstillelig via 
omdrejningstal. Detalje: Doseringsanordning til 
indstilling af spredemængden

Sikret klapdæksel med indgrebsbeskyttelse 

Frontmonteret landbrugsspreder (traktor)

ADLER-landbrugsspreder 
ST-A

ST-A

Fyldningsvolumen  liter 120

Spredepladehastighed variabel

Spredeplademotor 180 W

Hus/spredeelementer stål/rustfrist stål

Vægt (uden beslag)kg 36

Fladeydelse  ha/h maks. 25

12 volt drift funktionerer uafhængig af andre drev, 
såsom kraftudtag eller hydraulik 

central styreenhed komfortabel styring fra førerhuset

fri indstillelig spredepladehastighed ideel til mellemafgrøder, sneglekorn og græsfrø, 
optimal dosering, trinløs spredelængde

spredelængde op til 21 m hurtig behandling af store arealer med spredemateriale

specielt fremstillet PE-spredebeholder udstyret med niveauindikation,  
indgrebsbeskyttelse og sikret klapdæksel

flere beslagsystemer egnet til alle gængse bærekøretøjer og redskaber 

støtteanordning ved trepunktstilslutning og 
koblingstrekantsbeslag standardmæssigt nem til- og frakobling af sprederen

Landbrugsspreder  ST-A
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75/100 cm arbejdsbredde op til 4.000 m²/h fladeydelse

hydraulikdrev til køre-/fejedrift vedligeholdelsesvenlig, stor komfort, lille indsats

standardmæssigt gear med differentiale ekstremt manøvredygtig

store drivhjul stærk ved terrænbrug 

stangstyring i stedet for bowdentræk robust og holdbar

trinløst køredrev for/baglæns fleksibelt og effektivt arbejde

Håndfejemaskine med sneplov Honda-motor GX 200HK 5.5 i brug – ekstremt manøvredygtig

Feje med opsamlerkasse

Håndfejemaskine med sidebørste 

Stangstyring og trinløst køredrev

ADLER-håndfejemaskine HK 5.5 HK 6.5
Arbejdsbredde (lige)  cm 75 100

Børstedrev hydraulisk hydraulisk

Børstediameter  mm 320 320

Børsteindstilling venstre/højre/lige venstre/højre/lige

Børstedrejeretning ensidet drejende tosidet drejende

Køredrev hydraulisk/trinløs 
(forlæns) 

0 – 3,7 km/h

hydraulisk/trinløs  
indstillelig 

(forlæns og baglæns) 
 0 – 4,2 km/h

Gear Differentiale Differentiale

Drivmotor Honda GCV 160 5,5 HK
(4,0 kW)  

Honda GX 200 6,5 HK 
 (4,8 kW)  

Dæk 480/4.00-8 480/4.00-8

Fladeydelse  m²/h 2.800 op til 4.000

Lakering Pulverlakering Pulverlakering

Til professionel brug!
Med denne manuelt styrede fejemaskine har du en stærk og alsidig hjælper:

Med en fejebredde på op til 75 / 100 cm opnår du en fladeydelse på 
op til 4.000 m² pr. time. Kombineret med den praktiske opsamlerkasse 
kan du således hurtigt og grundigt feje de arealer, der skal rengøres.

Denne maskine har i årevis også vist sin værdi til vintertjeneste: 
Foruden snefejevalserne til let snefald kan du også rydde større 
snemængder med den let monterbare sneplov. Ved konstruktionen 
har man ved køredrevet bevidst givet afkald på kuldefølsomme 
bowdentræk og har i stedet satset på en kvalitets stangstyring. 
Således er HK-serien også altid driftsklar ved minusgrader. 

Pulverlakeringen, den stabile forarbejdning og det vedligeholdelsesvenlige 
hydraulikdrev sikrer maskinen en lang levetid.

Tilbehør:
• opsamlerkasse med støttehjul
• hydraulisk sidebørste
• sneplov med gummiliste
• snekæder
• sulky

Håndfejemaskine  HK 5.5
HK 6.5

Fejende let …



fuldt galvaniseret

Ja, super!

Store drivhjul Gødningsskraberforsats med niveauudligning Stærk Honda-motor

Køredrev frem og tilbage

Dobbeltlæbeskraber med afstandsrulle

Vedligeholdelsesvenlig stangstyring

Søg for god trivsel hos dine  
firbenede venner!
Denne gødningsskraber letter den daglige staldhygiejne betydeligt: 
Vægten er optimalt fordelt og tillader en stor manøvredygtighed i stalden.

Med en arbejdsbredde på 95 cm kommer du gennem alle 
døre. Grundet den standardmæssige galvanisering og kvalitets 
stangstyringen opnår man ikke kun en betydelig længere levetid, 
men også en reducering af vedligeholdelsesarbejdet.

Skraberen drives af en stærk 5,5 HK GCV 160 Hondamotor. 
Dermed kan du køre både for- og baglæns. De ekstra store 
hjul med traktormønster giver en stor frihøjde.

ADLER-gødningsskraber HS 5.5
Arbejdsbredde (lige) 95 cm

Drev Honda GCV 160 5,5 HK (4,0 kW)  

Køredrev forlæns/baglæns 1 trin: forlæns 3,7 km/h

Gear Differentiale

Dæk 4.00-8, traktormønster

Behandling galvaniseret

Vægt 115 kg

Gødningsskraber  HS 5.5

stærk gødningsskraber betydeligt forenklet staldhygiejne

optimal vægtfordeling stor manøvredygtighed i stalden

arbejdsbredde 95 cm passer gennem alle døre

hydraulisk stangstyring bedre håndtering, mindre vedligeholdelse

ekstra store hjul med traktormønster stor frihøjde

standardmæssigt fuldt galvaniseret længere levetid



Nem at håndtere - stærk mod snavs!Ukrudt? Ikke noget problem!Ukrudtsbørste i brug

Maksimal effektivitet ved små pladsforhold

Ideel til fodring

Kantnært arbejde – intet problem!

ADLER-ukrudtsbørste HW 5.5
Arbejdsbredde  cm 60/70

Børstedrev hydraulisk, kæde

Børsteindstilling justerbar via støttehjul

Børstedrejeretning tosidet drejende

Drivmotor Honda GCV 160 5,5 HK (4,0 kW)  

Dæk 480/4.00-8

Lakering Pulverlakering

Slut med irriterende ukrudt!
ADLER-ukrudtsbørsten tillader en komfortabel ukrudtsbekæmpelse. Derfor 
er den ideel til have- og landskabsanlægning, i landbruget, til kommunalt 
arbejde og til tjenesteydere. Og den er også fremragende til privat brug.

Den specielle ukrudtsbørste fjerner vildtvoksende græs og mos effektivt fra 
veje, arealer og rendesten.

Ved konstruktionen har man stort set givet afkald på bowdentræk og har i 
stedet satset på en kvalitets stangstyring.

Pulverlakeringen, den stabile forarbejdning og det vedligeholdelsesvenlige 
hydraulikdrev sikrer maskinen en lang levetid.

Tilbehør:
• ukrudtsbørste med udskiftelige stålfletninger
• rundbørste med 100 % fladtråd til mos og mindre ukrudtsvækst
• radialkost

ADLER-ukrudtsbørste HW 5.5En rigtig kradsebørste …

Ukrudtsbørste  HW 5.5

hydraulisk drevet 
ukrudtsbørste HW 5.5 komfortabel ukrudtsbekæmpelse

effektiv mod vildt græs og mos ideel til have-, land- og kommunalt brug

rensning af veje og pladser 
uden giftstoffer miljøvenlig løsning

stangstyring i stedet 
for bowdentræk

mindre 
vedligeholdelsesintensiv,  
meget robust

hydraulisk drevet 
radialkost HR 5.5 ombygget i en håndevending

standardmæssigt højre-/
venstreløb

fleksibel, manøvredygtig – ideel til  
fejning eller fodring



infrarød-ukrudtsbekæmpelse giftfri og miljøvenlig

ødelægger rodsystem og frø genvækst reduceres

ingen brug af herbicider ideel til arealer, gader og 
vandbundne veje

lavt gasforbrug meget økonomisk

InfraHeater mod ukrudt!

Kantnært arbejde grundet varm-kold-grænsen

Fleksibel anvendelig

Brug af håndbrænder

Infraboks med styrevalser

ADLER-InfraHeater 500 Basis 500 E
Arbejdsbredde cm 50 50

Mål mm 557 x 1.477 557 x 1.477

Tænding mekanisk mekanisk

Drev skubbet elektrisk

Brændstof   11 kg propan- 
gasflaske 

11 kg propan- 
gasflaske 

Gasforbrug pr. time kg ca. 2 ca. 2

Rækkevidde h 5 - 6 5 - 6

Arbejdshastighed km/h ca. 2 - 4 ca. 2 - 4

Støjbelastning dB < 40 dB < 40 dB

Fladeydelse pr. time m2 1.000 - 2.000 1.000 - 2.000

Totalomkostninger/m2 €
- inkl. afskrivning på 4 år 
- 7 timer / dag 
- 100 dage / år

0,01 0,01

Let at transportere Højdeindstilling til optimal  
temperaturoverførsel

Funktionsmåde: 
De infrarøde stråler rammer ukrudtet. Derved brister de proteinholdige 
planteceller. Planterne visner inden for 2 til 3 dage. Med en regelmæssig 
fladebehandling og den dermed forbundne ødelæggelse af frøene 
reduceres ukrudtet betydeligt og en genvækst forhindres vedvarende. 

Tilbehør:
håndbrænder til svært tilgængelige steder, som f.eks. hjørner, trapper, 
parkbænke osv.

100 % 
uden kemi

ADLER 
Infrarød- 
teknologi 

InfraHeater 500
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InfraHeater mod ukrudt!

ADLER 
Infrarød- 
teknologi 

Kantnært arbejde ved hjælp af sideforskydning

Kantafviser med styrehjul til 
beskyttelse af infraboksen

infrarød-ukrudtsbekæmpelse –  
giftfri og miljøvenlig

Styring via trådløs fjernbetjening 
med sugekopholderADLER-InfraHeater 1000 1300

Arbejdsbredde cm 100 130

Mål mm 1.163 x 1.700 1.463 x 1.700

Tænding trådløs fjernbetjening trådløs fjernbetjening

Drev via bærekøretøj via bærekøretøj

Brændstof   

LPG-autogas
120 liter tank

(bagmonteret ved  
forespørgsel)

LPG-autogas
150 liter tank

(bagmonteret ved  
forespørgsel)

Gasforbrug pr. time l ca. 6 ca. 8

Rækkevidde h ca. 15 ca. 15

Nødvendige tilslutninger
12 volt 

(1x redskab/ 
1 x styring)

12 volt 
(1x redskab/ 
1 x styring)

Arbejdshastighed km/h ca. 2 - 4 ca. 2 - 4

Støjbelastning dB < 40 dB (uden køretøj) < 40 dB (uden køretøj)

Fladeledning pr. time m2 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000

Totalomkostninger/m2 €
- inkl. afskrivning på 4 år 
- 7 timer / dag 
- 100 dage / år

0,01 0,01

ADLER plug & play: 
Montér den tankede enhed, 
tilslut den 12 volt strømforsyning,  
tænd via den trådløse- 
fjernbetjening og  
begynd at arbejde.

Højdeindstilling af infraboksen til 
optimal  
temperaturoverførsel

Virker inden for to til tre dage Infraboks med styrevalser 
komplet af rustfrit stål

100 % 
uden kemi

Fordele ved ukrudtsbekæmpelse med infrarød-teknologi:
• Grundet ADLER plug-and-play princippet har du stort set ingen 

klargøringstider.

• Ved temperaturer på ca. 800 - 900° C kræves der 
ingen andre midler 
til ukrudtsbekæmpelse (som f.eks. vand, skummende tilsætningsstoffer 
osv.).

• Infrarød-strålingen produceres ved hjælp af højkvalitative keramiske 
plader. Denne teknologi er blevet testet og brugt i over 80 år.

• Termisk ukrudtsbekæmpelse med infrarøde stråler virker både  
mod ukrudt og dets frø. Den er stort set  
lugtfri og på grund af det lave gasforbrug  
meget enegieffektiv.

• Der er ingen åben ild – hvorfor disse enheder er meget alsidige og kan 
bruges helt ud til kanten på stort set alle flader!

InfraHeater 1000/1300
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ADLER plug & play: hurtig montering og korte klargøringstider

storfladet arbejde optimalt omkostnings-/nytteforhold pr. m²

lavt gasforbrug stor rækkevidde – ingen optankning 
under arbejdsprocessen

ingen åben ild mulighed for kantnært arbejde grundet 
varm-kold-grænsen
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Bore hvor andre giver op …
Den stærke løsning til boringer ved små pladsforhold.

Ideal til:

brøndboringer

geotermiske  
boringer

geologiske  
prøveboringer

op til 100 m dybde!

Kør de hydrauliske støtteben ud og ret masten op. Et par minutter senere og B-serien er klar til brug.

På bilanhænger til kunden. Passer med 78 cm /88 cm bredde gennem alle døre og indkørsler.

Boring, hvor ellers ingen andre kommer hen!
De stærke kompakte boremaskiner fra B-serien gør dig i stand til at udføre boringer på op 
til 100 m dybde på svært tilgængelige steder.

Med en transportbredde på kun 88 cm og en høje på kun 195 cm kommer du gennem 
alle „døre“ og således ind i baggårde og indhegnede haver. Desuden kan du i vanskeligt 
terræn komme sikkert frem til dit borested ved hjælp af de standardmæssige larvefødder.

Derfor bruges vores boremaskiner til brøndboringer, geotermiske boringer og geologiske 
prøveboringer. Grundet den lave vægt, den kompakte konstruktion og de integrerede 
aggregater (som f.eks drivenhed, larvefødder, stærke skyllepumper, fjernbetjeninger) redu-
cerer dine investerings- og klargøringsomkostninger sig til et minimum og øger således dit 
udbytte!

Vi leverer det nødvendige udstyr og et sammenhængende koncept til stort set alle krav og 
behov. Rekvirer i den forbindelse et individuelt tilbud!

Boremaskine  B-serie

Spar tid
• hurtig transporteret
• korte klargøringstider
• hurtig start på arbejdet! 

Sænk omkostninger
• top pris/ydelsesforhold!
• lave investeringsomkostninger
• nem vedligeholdelse 

Glade kunder
• skåner haven
• passer gennem alle døre
• lyddæmpet motor



Brydeanordning i kombination med 
hydraulisk klemme – standardmæssigt 
på alle modeller fra B-serien

FjernbetjeningPreventer

Tekniske data  B 15  B 25  B 35  B 50
Drivaggregat (Kubota-motor) 2 cyl. / 10,8 kW / 15 HK 3 cyl. / 18,5 kW / 25 HK 3 cyl. / 26,1 kW / 36 HK 4 cyl. / 37 kW / 50 HK

Bælteunderstel  mm PT9 fast PT9 teleskoperbar PT15 teleskoperbar PT15 teleskoperbar

Borholder / borestænger  m 1,8/1,5 1,8/1,5 1,8/1,5 2,3/2,0 (opt.) 1,8/1,5

Fremføring-/ løftekraft  kN 9 12 23 23

Hydraulisk borehoved ABK 315: 90 daNm / 
65 o/min.

ABK 400: 110 daNm / 
70 o/min.

ABK 630: 165 daNm /  
80 o/min.

ABK 800: 200 daNm/ 
80 o/min.

Hydraulisk borehoved ved forespørgsel ved forespørgsel AGBK 3: 290 / 145 daNm  / 
61/122 o/min.

AGBK 5: 440 / 220 daNm  
/ 56/102 o/min.

Skylleboredybde / diameter 25 m ±150 mm 50 m ±170 mm 75 m ±200 mm 100 m ±200 mm

Skyllepumpe / ydelse 30 m³/h – 3 bar (opt.) 40 m³/h – 5 bar (opt.) 80 m³/h – 5 bar (opt.) 80 m³/h – 6,8 bar (opt.)

Tørboredybde / diameter 10 / 110 15 / 125 15 m ±146 mm 15 m ±178 mm

Hulbor boredybde / diameter - - 10 m ±185 mm 15 m ±219 mm

Spændebånd gennemgang/ løftekraft/løft - Ø 219 / 50 kN / 200 mm Ø 219 / 100 kN / 200 mm

Vægt t 1,18 1,33 1,98 2,28

Skylleborehoved og skyllepumpe 
er smart kombineret.

Boring i standen

B 25 til undersøgelse for 
gammel krigsammunition 

B 25 til undersøgelse af byggegrunde

Foret boring med preventer

Boring i byen med sneglebor

Svingbart borehoved B 50 

Boremaskine  B-serie

Ideal til:

brøndboringer

geotermiske  
boringer

geologiske  
prøveboringer

op til 100 m dybde!



Monteringsvarianter  
til din ADLER

475

33
0

660

44
5

860

59
0

A-ramme kommunal
pro�lrør 40 mm

A-ramme 
Kat. 0
pro�lrør 60 mm

A-ramme  
Kat. I-III
pro�lrør 60 mm

Trepunktsbeslag kategori I/II Minilæsser-beslagA-ramme kommunal Hjullæsser-beslag gafler med rullestyring og 
3D-udligning 

Unimog-beslag med redskabsudløftning 
iht. DIN 76060

Redskabsudløftning passende til frontplade DIN 76060 
størrelse 3 eller 5 inkl. løftecylinder og niveauudligning  
til optimal tilpasning til underlaget

Hjullæsser-beslag med rullestyring 
og 3D-udligning 

A-rammer Universalbeslag med rullestyring 
og 3D-udligning: 

Minilæsser-beslag med 3D-udligning:



Kompetence

Erfaring
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KVALITETSPRODUCENTERNE

www.adler-arbeitsmaschinen.de

Vi udvikler 

og producerer i 

Tyskland
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ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 
An den Bahngleisen 28 · 48356 Nordwalde 
Tlf.: +49 (0) 25 73/97 999-0 
Fax: +49 (0) 25 73/97 999 -40 
info@adler-arbeitsmaschinen.de


