
Alles voor in de tuin!

Méér dan alleen materieelverhuur



Onkruidbrander
070-0059
Met een werkbreedte van 75 cm is deze brander zeer 
geschikt voor het onkruidvrij houden van grotere op-
pervlaktes. Dankzij de dubbele wielen is de machine 
gemakkelijk voort te bewegen. 
• Werkbreedte:  75 cm
• Gassoort: propaan / LPG
• Gasverbruik: 6 kg / u
• Capaciteit: 1875 m² bij 2,5 km / u
• Gewicht: 40 kg (excl. gasvoorziening)

Onkruidborstelmachine
070-0096
Krachtige onkruidborstelmachine die zowel onkruid 
als vuil mechanisch, dus zonder verboden chemische 
middelen, verwijderd. 
• Borsteldiameter: 57 cm
• Benzinemotor: 5,5 pk
• Borstelkop: verstelbaar
• Gewicht: 82 kg

Onkruidbestrijding heetwater 
070-0097
Milieuvriendelijke compacte heetwater machine 
waarmee onkruid bestreden kan worden door mid-
del van het te besproeien met heetwater (99,5 °C). 
Aan te sluiten op een spuitbalk, sproeikop of slang.
• Brandertype: Diesel
• Aansluitspanning: 230 V 
• Capaciteit: 2000 m² / u
• Waterdebiet: 10 l / min
• Gewicht: 130 kg

Houtversnipperaar 
070-0066
Compacte machine met ruime versnipperkamer 
en ABM (anti blokkeer motor) systeem, waardoor 
de soorten groen niet vooraf gesorteerd hoeven te 
worden en zelfs het meest onregelmatige groenafval 
verwerkt kan worden. 
• Max. takdiameter: 8 cm
• Benzinemotor: 14 pk
• Capaciteit:  3 m³ / u
• Gewicht: 324 kg

Houtversnipperaar
070-0069
Krachtige machine waar messen en hamers gecom-
bineerd worden om alle soorten hout en groenafval 
fijn te hakken (Mixed Rotor technologie).
• Max. takdiameter: 16 cm
• Dieselmotor: 35 pk
• Capaciteit:  27 m³ / u
• Gewicht: 1280 kg

En ook: kettingzagen, verticuteermachines, bladblazers, kloofmachines, heggenscharen, kiepaanhangers (met bladrekken), 
hoogwerkers

En louant chez Loxam, vous choisissez :

■   La diversité d’un parc de plus de 200 000 matériels.

■   La sécurité de matériels de grandes marques, 
parfaitement entretenus et 100% conformes à la législation 
et aux normes en vigueur.

■   La disponibilité d’un réseau de 500 agences en France, 
toujours prêtes à vous servir.

■   Les conseils de professionnels con� rmés - La garantie 
d’un loueur certi� é ISO 9001 et ISO 14001.
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En ook: bos- en taludmaaiers, grasmaaiers, tuinwalsen, palenrammers, grondboormachines, handgrondboren

Sleuvengraafmachine 
027-0022
Hydraulisch aangedreven kettinggraafmachine op 
een rups onderstel voor het graven van kabelsleuven, 
waterleidingen of drainagepijp.
• Benzinemotor: 20 pk
• Sleufbreedte: 10 cm
• Max. sleufdiepte: 76 cm
• Gewicht: 455 kg
• Machinebreedte: 89 cm

Graszodensnijmachine
070-0027
Compacte, eenvoudig te bedienen machine voor het 
verwijderen, repareren of verplaatsen van gras voor 
bijvoorbeeld het leggen van ondergrondse leidingen 
of kabels.
• Werkbreedte: 330 cm
• Benzinemotor: 5,5 pk
• Snijdiepte: 9,5 – 38 mm
• Gewicht: 88 kg
• Machinebreedte: 61 cm

Knikmops wiellader
Zeer stabiele compacte machine voor o.a. transport 
van bouw-, bestratings- en tuinmaterialen. Uit te 
rusten met palletvorken, dichte bak of tegelriek.

Stobbenfrees
070-0067
Kleine compacte hydraulisch aangedreven 
stobbenfrees op een rups onderstel waardoor de 
machine overal kan komen zonder beschadiging van 
de ondergrond.
• Benzinemotor: 25 pk
• Max. snijhoogte: 63,5 cm
• Max. snijdiepte: 30 cm
• Gewicht: 703 kg
• Machinebreedte: 89 cm

 KM100 KM130 KM250
 058-0103 058-0104 058-0105
• Dieselmotor: 25 pk 32 pk 48,5 pk
• Bakinhoud: 120 l 140 l 195 l
•  Kiepbelasting  

recht-schuin: 490-930 kg 586-1158 kg 1550-2640 kg
• Gewicht: 1000 kg 1350 kg 2380 kg

En louant chez Loxam, vous choisissez :

■   La diversité d’un parc de plus de 200 000 matériels.

■   La sécurité de matériels de grandes marques, 
parfaitement entretenus et 100% conformes à la législation 
et aux normes en vigueur.

■   La disponibilité d’un réseau de 500 agences en France, 
toujours prêtes à vous servir.

■   Les conseils de professionnels con� rmés - La garantie 
d’un loueur certi� é ISO 9001 et ISO 14001.

www.loxam.fr
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Graven en frezen



Tweewieltrekker 
070-0005    
Professionele machine met remmen op beide wielen 
onafhankelijk te bedienen. In combinatie met de 
overtopfrees of de rotorkopeg te gebruiken voor het 
bewerken en/of zaaiklaar maken van grond.
• Dieselmotor: 10 pk
• Versnellingen: 3x vooruit en 3x achteruit
• Wielen: 23 x 8,50 – 12 tractorprofiel
• Gewicht: 145 kg
• Contragewicht: 40 kg

Overtopfrees
027-0060
Inclusief fijnmazige aandrukrol.
• Werkbreedte: 75 cm
• Werkdiepte: 14 cm
• Aantal messen: 20
• Gewicht: 115 kg

Rotorkopeg
070-0009
Inclusief aandrukrol en egaliseerschuif.
• Werkbreedte: 75 cm
• Gewicht: 95 kg

Doorzaaimachine 
070-0074
Geavanceerde professionele machine welke freest, 
zaait en door middel van de wals de groef weer zacht 
aandrukt.
• Benzinemotor:  13 pk
• Werkbreedte:  75 cm
• Inhoud zaaibak:  46 l / 12 kg
• Regelbaar zaaidebiet: 0 – 200 gram / m²
• Gewicht:  320 kg

Graszaaimachine 
070-0074
Hydraulisch aangedreven machine met daardoor een 
traploos regelbare snelheid. 2 werkgangen:
Werkgang 1: verkruimelen, fijn leggen van de 
toplaag, egaliseren van het terrein, aanwalsen.
Werkgang 2: vlakken, zaaien, inwerken graszaad, 
afwerken.
• Benzinemotor: 9 pk
• Werkbreedte: 100 cm
• Inhoud zaaibak: 93 l
• Debietregeling: 36 standen
• Gewicht: 415 kg

En louant chez Loxam, vous choisissez :

■   La diversité d’un parc de plus de 200 000 matériels.

■   La sécurité de matériels de grandes marques, 
parfaitement entretenus et 100% conformes à la législation 
et aux normes en vigueur.

■   La disponibilité d’un réseau de 500 agences en France, 
toujours prêtes à vous servir.

■   Les conseils de professionnels con� rmés - La garantie 
d’un loueur certi� é ISO 9001 et ISO 14001.

www.loxam.fr
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En ook: grondfrezen, motorkruiwagens, minigraafmachines, trilplaten, vacuümunits


