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17.2 Kruiwagens : Huidig meest verkochte types op de markt

17.2a Kruiwagens “Bouw”

R801-PA
90L, bak + onderstel groen gelakt,
1.1mm, kip- en steunbeugel,
gelast, PP velg, 2 ply

R802-PA
90L, bak + onderstel groen gelakt,
1.3mm, kip- en steunbeugel, gelast,
PP velg, 2 ply

RF802-PA
-90L, bak + onderstel groen gelakt
-1,3 mm, kip- en steunbeugel,
slijtplaatjes, poot- en
bodemversterking, gelast, PP velg,
2 ply

RB802-PA
90L, bak + onderstel groen gelakt,
1.3mm, kip- en steunbeugel,
bodemplaat, poot-en
bodemversteviging, slijtplaatjes,
gelast, PP velg, 2 ply
Ook verkrijgbaar met geel wiel

RS802-KG (Professioneel type)
90L, bak + onderstel groen gelakt,
1.3mm, kip- en steunbeugel,
verlengde bodemplaat,gelast,
verbrede baksteunen, slijtplaatjes,
geel volle bandwiel polyuethaan,
metalen velg op kogellager, gele
handvaten

GO100-PD
Kruiwagen voor het allerzwaarste
werk. Verzinkt ovaal onderstel,
HDPE kunststof bak 100L, wiel met
kunststof velg en oranje, ovale ergo
handvaten.

RO802-OB
Bouwkruiwagen 90l, Rondneus +
ovaal onderstel, Groen gelakt,
Plaatdikte 1,3mm, Verbrede
baksteunen, Slijtplaatjes, Wiel met
stalen velg, 4ply



@ : info@werfix.be Fortis : 001-4918147-32 Mechelsveldstraat 13
Fax : (0032)015/41.93.18 BTW : BE 0882 332 685 2800 Mechelen

** Magazijn gelegen te : Ragheno Business Park – Motstraat 54 – 2800 Mechelen **

GSM 0497/97.69.25 www.werfix.be

Werfix BVBA

17.2b Kruiwagens “Hobby & Tuin”

17.2d Kruiwagenstoel

Veiligheidsbeugel
Veligheidsklem (vasthangenvan kruiwagen)
20.5 kg
uitvoering geverfd

RG801-PA
90L, bak + onderstel
vuurverzinkt, 1.1mm, kip-en
steunbeugel, gelast, PP velg, 2
ply

UP100-PA
100L, PP bak, onderstel groen
gelakt, kip-en steunbeugel,
PP velg- 2 ply

LG172PE-PA
170L, PE bak, onderstel vuurverzinkt,
kip-en steunbeugel, slijtplaatjes, PP
velg, 2 ply

17.2c Kruiwagens “Landbouw”
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BIJKOMENDE MOGELIJKE TYPES “KRUIWAGEN” VOOR DE BOUW :

R800-PA
- 90L, bak + onderstel groen
gelakt
-1,1mm,
-kip- en steunbeugel
-gelast
-PP velg
-2 ply
-zonder zijbak-steunen

BS100-KG
100L, bak + onderstel groen
gelakt
-1,3 mm
-poot-en neusversterking
-kip- en steunbeugel
-verlengde bodemplaat, -
slijtplaatjes
- gelast
-geel volle bandwiel
polyurethaan
- metalen velg op kogellager
-gele handvaten

B100-PA
100L, bak + onderstel groen
gelakt
-1,3 mm
-extra versterkte bakrand
-kip- en steunbeugel
-gelast
-PP velg
-2 ply

BB100-PA
100L, bak + onderstel groen
gelakt
-1,3 mm
-extra versterkte bakrand
-kip- en steunbeugel
-bodemplaat
-gelast
-PP velg
-2 ply

BV100-PA
100L, bak verzinkt +
onderstel groen gelakt
-1,3 mm
-extra versterkte bakrand
-kip- en steunbeugel
-PP velg
-2 ply

KLAPPER-BA
-Opbergkruiwagen
-2x90L
-bakken + onderstel groen
gelakt
-1,1mm
-gelast
-kip- en steunbeugel
-PP velg
-2 ply

S60-PA
-Steenkruiwagen, groen
gelakt
-zelfstapelende randen
-PP velg
-2 ply

TOOLER1-KA
Gereedschapskoffer, groen
gelakt
-kogellager op metaal velg
-2 ply
-1 wiel

TOOLER2-KA
Gereedschapskoffer, groen
gelakt
-kogellager op metaal velg
-2 ply
-2 wielen

17.2 Kruiwagens - Extra mogelijk te verkrijgen types kruiwagen bij Werfix bvba
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BIJKOMENDE MOGELIJKE TYPES “KRUIWAGEN” VOOR HOBBY EN TUIN :

RG801-PA
90L, bak + onderstel
vuurverzinkt
-1,1mm
-kip- en steunbeugel
-gelast
-PP velg
-2 ply

TP85K-PA
85L, bak verzinkt, onderstel
groen gelakt
kip- en steunbeugel
-PP velg
-2 ply

TS85K-PA
85L, bak verzinkt, onderstel
groen gelakt
-kipbeugel
-PP velg
-2 ply

FLORA852-PA
Tweewieler : 85L, bak
verzinkt +onderstel groen
gelakt
-PP velg
-2 ply

FLORA852P-PA
Tweewieler : 85L, PP bak,+
onderstel groen gelakt
-PP velg
-2 ply

TG170PE-PA
170L, PE bak diep+
onderstel vuurverzinkt
-kip- en steunbeugel
-slijtplaatjes
-1 wiel
-PP velg
-2 ply

TG172PE-PA
170L, PE bak diep+ onderstel
vuurverzinkt
-kip- en steunbeugel
-slijtplaatjes
-2 wielen
-PP velg
-2 ply

T100K-PA
100L, bak verzinkt +
onderstel groen gelakt
-kipbeugel
-PP velg
-2 ply

TS100K-PA
100L, bak verzinkt +
onderstel groen gelakt
-kip- en steunbeugel
-PP velg
-2 ply



@ : info@werfix.be Fortis : 001-4918147-32 Mechelsveldstraat 13
Fax : (0032)015/41.93.18 BTW : BE 0882 332 685 2800 Mechelen

** Magazijn gelegen te : Ragheno Business Park – Motstraat 54 – 2800 Mechelen **

GSM 0497/97.69.25 www.werfix.be

Werfix BVBA

BIJKOMENDE MOGELIJKE TYPES “KRUIWAGEN” VOOR LANDBOUW :

L80-PA
85L, bak + onderstel groen
gelakt
-1,1mm
-gelast
-kip- en steunbeugel
-PP velg
-2 ply

LG80-PA
85L, bak + onderstel
vuurverzinkt
-1,1mm
-gelast
-kip- en steunbeugel
-PP velg
-2 ply

L120-PA
120L, bak + onderstel groen
gelakt
-1,3 mm
-aangelaste poten
-kip- en steunbeugel
-slijtplaatjes
-gelast
-PP velg
-2 ply

LG120-PA
120L, bak + onderstel
vuurverzinkt
-1,3 mm
-kip- en steunbeugel
-aangelaste poten
-slijtplaatjes
-gelast
-PP velg
-2 ply

LG-230 PB
Frame gegalvaniseerd
- Bak gegalvaniseerd
- Twee wielen
- Inhoud: 230 l

LG170PE-PA
170L, PE bak+ onderstel
vuurverzinkt
-kip- en steunbeugel
-slijtplaatjes
-PP velg
-2 ply

LG300PE-PB
300L, PE kipbare bak, +
onderstel vuurverzinkt
-steunbeugel
-slijtplaatjes
-PP velg
-4ply

L400PE-PB
400L, PE bak+ onderstel
groen gelakt
-kip- en steunbeugel
-slijtplaatjes
-PP velg
-4ply

LG430PE-PB
430L, PE kipbare
bak,+onderstel vuurverzinkt
-steunbeugel
-slijtplaatjes
-PP velg
-4ply

HG140-PA H140-PA
Hoeve, plaat + onderstel
groen gelakt
-gelast
-kip- en steunbeugel
-aangelaste poten
-slijtplaatjes
-PP velg
-2 ply



@ : info@werfix.be Fortis : 001-4918147-32 Mechelsveldstraat 13
Fax : (0032)015/41.93.18 BTW : BE 0882 332 685 2800 Mechelen

** Magazijn gelegen te : Ragheno Business Park – Motstraat 54 – 2800 Mechelen **

GSM 0497/97.69.25 www.werfix.be

Werfix BVBA

BIJKOMENDE MOGELIJKE TYPES “KRUIWAGEN -> GROENTEKARREN” VOOR LANDBOUW

Zijborden/Ridelles
Zijborden voor hoevekruiwagen,
verpakt per 2 stuks

R425-PA
Galva, 125 x 40, PP velg, 2ply –
vloerplaat en/of omkadering (hout of
metaal) op bestelling

R645-PA
Galva 145 x 65, PP velg, 2ply –
vloerplaat en/of omkadering (hout of
metaal) op bestelling

R725-PA
Galva, 125 x 70, PP velg, 2ply – vloerplaat
en/of omkadering (hout of metaal) op
bestelling

R945-PA
Galva, 145 x 90, PP velg, 2ply – vloerplaat
en/of omkadering (hout of metaal) op
bestelling

R1165-PA
Galva, 165 x 100, PP velg, 2ply – vloerplaat
en/of omkadering (hout of metaal) op
bestelling

R1185-PA
Galva, 185 x 100, PP velg, 2ply – vloerplaat
en/of omkadering (hout of metaal) op
bestelling


