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Volledig automatisch smeersysteem 
Dit volledige smeersysteem is een must om zorgeloos te kunnen 
werken met de machine, door een af fabriek vast ingestelde tijd 
zorgt dit systeem ervoor dat alle cruciale delen op het juiste 
moment gesmeerd worden. 
 

 Benodigd: 1x stroomaansluiting 12v 

 

Hydraulisch hefinrichting d.m.v. twee hydraulische armen aan 
de zijkant 
Aan beide zijden van de spitmachine is een hydraulische 
bewegende arm gemonteerd met op het uiteinde een Cat II 
snelkoppeling. De maximale diepte en hoogte kan ingesteld 
worden met een aanslagpen, welke op 0,5cm nauwkeurig te 
regelen valt. 
 

 Benodigd: 1x enkelwerkend ventiel 

 Gewicht losse optie: 125kg 

 Nr. FS3000-2500 

 

Hydraulische bovenover 3 punts hefinrichting  
Met deze 3 punts hefinrichting. ook wel middenhef genoemd, 
maakt u de spitmachine universeel voor elk gewenste 
volgmachine. 
 

 Benodigd: 1x dubbelwerkend ventiel 

 Gewicht losse optie: 428kg 

 Nr. FS3000-6300 

 

Hydraulische doorsteek 3 punts hefinrichting  
Met deze 3 punts hefinrichting kunt u op eenvoudige wijze 
volgmachines aanbouwen. Het zicht op de machines blijft in tact. 

 Benodigd: 1x dubbelwerkend ventiel 

 Gewicht losse optie: 152 kg 

 Nr. FS3000-2400 
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Rubber flappen gemonteerd boven kluitenrek  
Deze losse rubber flappen worden boven het kluitenrek 
gemonteerd, doordat deze onafhankelijk van elkaar kunnen 
bewegen is de kans op het aanplakken van de grond zeer 
minimaal. 
Deze optie is veel gebruikt in combinatie met een volgmachine, 
door deze rubber flappen komt de losse grond van de 
spitmachine niet op de volgmachine terecht. 
ES3036-2020 t.b.v. 3mtr spitmachine 
ES3536-2020 t.b.v 3,5mtr spitmachine 

 

Hydraulische verstelling van kluitenrek  
Het kluitenrek is standaard mechanisch bediend d.m.v. 
draaispindels. Met deze optie kan de hoogte van het kluitenrek 
hydraulisch vanuit de cabine worden bediend.  
 

 Benodigd: 1x dubbelwerkend ventiel  

 

Verlichtingsset ES3036-5201 standaard + breedtelamp en 
voorbord tbv FS3000 
hiermee wordt de machine voorzien  van LED breedtelampen, 
markeringsborden aan de achterzijde welke voorzien van LED 
verlichting. Compleet met 7 polige stekkerdoos. 
inclusief reflecterende stickers en oranje reflectoren t.b.v. zijkant 
machine. 
 

 Benodigd: 7 polige verlichtingsstekker  

 

Verlichtingsset ES3536-5201 standaard + breedtelamp en 
voorbord t.b.v. FS3500 
hiermee wordt de machine voorzien  van LED breedtelampen, 
markeringsborden aan de voorzijde en markeringsborden aan de 
achterzijde welke voorzien van LED verlichting. Compleet met 7 
polige stekkerdoos. Inclusief reflecterende stickers en oranje 
reflectoren t.b.v. zijkant machine. 
 

 Benodigd: 7 polige verlichtingsstekker  
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Steunpotenset ES3036-1800  
Hiermee kan de machine, inclusief aangebouwde rotorkopeg en 
uitstroombalk eenvoudig neergezet en aan/afgekoppeld worden. 
Een set steunpoten bestaat uit 2 poten aan de voorzijde en 2 
poten aan de achterzijde. 

 

Vulpomp incl. adaptors voor het vullen van de vetpomp met 
std. vetpatronen 400gr. ES3036-4020 

 

Vulpomp incl. adaptors voor het vullen van de vetpomp met 
vat vet van 18kg. Levering incl. 1 bus vet. ES3036-4010 

 

Vetreservoir 8kg incl. menger, nr A70.093911 

 
 
Spareparts: 
 

Artikel nummer: Benaming:  

ES3036-2700 Spade 

ES3036-2750 Spadebout 

BM125A16 Sluitring 

BM9851615109 Borgmoer tbv spadebout 

ES3036-2206-001 Vervangingsplaat sleepvoet breed 

ES3036-2201-C Sleepvoet breed, verstelbaar 

ES3036-2206-C Sleepvoet breed niet verstelbaar 

 


