
De meest verkochte éénasser

Multifunctionele éénasser

K 1500

Probleemoplossende aanbouwwerktuigen

Licht 
bedienbare hendels

In hoek verstelbare en
trillingsvrije stuurboom

Hydraulische aandrijving 
voor werktuigenSnelwisselaansluiting voor 

werktuigen Ø 35 mm

  Robuuste techniek 

  Lage onderhoudskosten

  Eenvoudig te bedienen

  Made in Germany    

Professionele machine 
voor groen & infra onderhoud

De combinatie van een K 1500 met onkruidborstel  is 
ideaal om in alle hoeken onkruid te verwijderen. Met 
een diameter van 40 cm is deze onkruid borstel op veel 
plekken inzetbaar, vooral op verharde wegen of paden. 
Kersten heeft 2 verschillende soorten borstels, een zach-
te oppervlakte borstel met draad bundels en een agres-
sieve draadborstel. Hiermee is niet alleen een schoon 
resultaat direct zichtbaar, deze methode garandeert ook 
een snelle werksnelheid.

De HOAF thermHIT 75M is met een werkbreedte van 750 
mm de ideale onkruidbrander  om  aan  een  compacte  
werktuigdrager  te  monteren. Door  het  lage gewicht  
van  circa  40  kg  is  de  brander  bij  uitstek  geschikt  om  
te  combineren  met De K 1500.  De combinatie van grote 
productiviteit  en  compactheid,  maakt  het  mogelijk  
om  trottoirs  met  obstakels  als straatmeubilair snel te 
behandelen.Het onkruidverbrandingsprincipe van de 
HOAF thermHIT 75M is gebaseerd op het HOAF Infraplus 
Systeemwaarbij gebruik wordt gemaakt van infrarode 
stralingswarmte in combinatie met warme lucht. Door 
de ongewenste vegetatie hier aan bloot  te  stellen,  stol-
len  de  eiwitten  en  barsten  de  vochtcellen  waardoor  
de  plant verwelkt.

Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van zand en 
grind in het voorjaar, het straatvuil in de zomer, blade-
ren in de herfst en de sneeuw in de winter. Daarom is de 
veegmachine met de K 1500 geschikt voor elk seizoen en 
elk doel.

De sneeuwschuif van Kersten is ideaal om sneeuw te 
ruimen in de winter. Met een werkbreedte van 85 cm en 
gemonteerd op een K1500 kan er zowel oude als nieuwe 
sneeuw gemakkelijk verwijderd worden.  
 

Productoverzicht op de achterzijde   

PLUS

Onkruidborstel HOAF onkruidbrander Frontveegmachine Winterdienst

K 1500
D IE  ER S T EN  BEI  AR E AL M A SCHINEN

K-Line



De professionele werktuigdrager 
Voor groen & infra onderhoud
Productoverzicht

Werktuigdrager K 1500

Machinenummer Beschrijving

K 1500 G

6,5 Pk Benzinemotor

Werktuigdrager K 1500 G (zonder Wielen)
• Traploze hydraulische aandrijving
• Vooruit / achteruit 0-6 km/u
• Tandwielpomp met differentieel
• Trillingsgedempt en verstelbaar stuur
• Stuur in 3 standen verstelbaar
• Snelwisselsysteem voor werktuigen
• Hydraulische snelkoppelingen 
• Hydraulische aandrijving voor werktuigen
• Dodemanshendel
• Afzetvoet voor werktuigwissel
• Vastzetringen

Technische informatie K 1500 G

Motor Honda 4-Takt

Motorvermogen 4,8 kW (6,5 Pk) 

Brandstoftank 3,6 Liter

Aandrijving Hydrostatisch

Rijsnelheid traploos instelbaar:
 Vooruit 
 Achteruit

ja
0-7 km/h
0-7 km/h

Besturing Differentieel

Stuur:
 Verstelbaar 
 Trillingsgedempt

ja
ja

Werktuigaandrijving:
                        Vermogen

ja
9 l/min

Hydrauliektank 8,5 Liter

Gewicht zonder werktuig 100 kg

Wielen

RD 400 X 8 BL Set wielen  4.00-8 BL  gazonprofiel 

Veegmachine

EFKM 09032 H-K 35
Borstel 0 32 cm

Frontveegmachine 90 cm werkbreedte
• Hydraulisch aangedreven
• Incl. combiborstel 
• Mechanisch links en rechts zwenkbaar
• Pendelend opgehangen
• 2 in hoogte verstelbare loopwielen 135 x 40 mm
• Hydraulische snelkoppelingen

Onkruidborstel

WKBH-ABF Onkruidborstel 40 cm Werkbreedte
• Hydraulisch aangedreven
• Incl. borstels
• Verstelbaar op 2 punten
• Met loopwiel
• In hoogte verstelbare spatlap
• Extra gewicht

HOAF onkruidbrander

TWB 75 KD Hoaf thermHIT 75 M
• Werkbreedte 75 cm
• Met deflektorplaat
• Ontsteking: elektrisch
• Capaciteit: 82 kW - 1875 m2 bij 2,5 km/uur
• Gasverbruik: 6 kg / uur
• Gewicht: 40 kg

Sneeuwschuif

SCHN 085 ST-K 35 Sneeuwschuif 85 cm werkbreedte
• Vaste uitvoering
• rechts en links zwenkbaar
• Schuifhoogte 45 cm
• Slijtstrip
• In hoogte verstelbare glijsloffen
• Extra gewicht


