eerste indruk
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Kleintje Kramer
Een verreiker die net 1,56 meter breed is. Tot voor kort was die er niet. Wie een smalle, wendbare dommekracht
zocht, kwam al snel uit bij een schranklader. Met Kramers Allrad 1245 is er nu een alternatief.

K

lein. Dat is de splinternieuwe
Kramer Allrad 1245 bovenal. Het
verreikertje is maar 292 cm lang,
156 cm breed en nog geen 2 meter hoog.
Desondanks heeft de 1245 alle kenmerken
van zijn grote broers. Kramer maakt in het
Zuid-Duitse Pfullendorf namelijk naast wielladers en minishovels ook verreikers.
Machines die als Kramer worden verkocht,
maar ook als Claas en Weidemann. Net als
die grote broers is de 2,5 ton zware 1245
uitgerust met een aan de zijkant geplaatste
motor. Onder de kunststof kap ligt geen
viercilinder Deutz, maar een 1,33 liter driecilinder Yanmar motor van 22,6 kW (31 pk).
Ook heeft de 1245 vierwielbesturing, de
cabine is naast de motor geplaatst. Ondanks
zijn breedte van 67,5 cm, biedt die cabine

toch voldoende comfort. Zelfs als de optionele deur dicht is. De giek bedien je gemakkelijk met twee knopjes aan de voorkant
van de joystick, waarmee je ook het kippen
van de bak bedient. Met een schuifschakelaar op deze hendel bepaal je ook of je voorof achteruit wilt rijden. De hydrostatische
transmissie heeft twee rijsnelheden: 7 en
20 km/h. Het wendbare, vliegensvlugge
machientje heeft een draaicirkel over de
buitenkant van de banden van 2,60 meter.
En dan het belangrijkste: de 1245 tilt maximaal 1.200 kg. Dit is net genoeg voor een
2 kuubs kist uien en net te weinig voor
dezelfde kist vol aardappelen. Op de maximale hefhoogte van 4,30 meter is dat nog
1.100 kg. Dat is 100 kg minder dan de driewielige en 10 cm bredere Manitou Twisco.

Maar de 1245 tilt het gewicht wel 30 cm
hoger. JCB’s kleinste, de Loadall 515-40
Miniscopic, is 20 cm breder dan Kramers
1245 en tilt 1,5 ton tot 4 meter. Om de 1245
nog interessanter te maken voor hulp rond
het bedrijf, is hij leverbaar met een 11 kW
(15 pk) sterke hydraulische aftakas en een
hefje. Net genoeg voor een veegmachine of
een kunstmeststrooier.
Bij importeur Collé Machinehandel in Sittard
staat de 1245 met een vanafprijs van 33.950
euro in de prijslijst.

Kramer Allrad 1245
Motor
Vermogen
Breedte
Lengte
Hoogte
Maximale hefhoogte
Maximale hefgewicht
Eigen gewicht
Prijs vanaf

driecilinder Yanmar
22,6 kW (31 pk)
1,56 m
2,92 m
1,98 m
4,30 m
1.200 kg
2.500 kg
33.950 euro
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