
1

Verrassend

Dankzij de hydraulisch uitschuifbare
voorwielen zijn de K3 en de K260 
stabiele partners in uw bedrijf.

Wendbare
beresterke 
allesheffers
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Wat begon als een herstel en reparatiebedrijf.
Al sinds 1982 is in Achterveld het Landbouwmechanisatiebedrijf van Burgsteden 
gevestigd. Ons bedrijf heeft veel ervaring en grote kennis aangaande oplossingen in 
de landbouwsector. Zodoende hebben wij grote kennis ontwikkeld van zowel oude als 
moderne techniek. Onderhoud en (re)constructie aan stallen, machines en werktuigen 
worden in eigen werkplaats en/of op lokatie verzorgd. De levering en reparatie van 
landbouwwerktuigen en machines heeft er toe geleid dat we naast andere dealer-
schappen, als enige in Nederland importeur en dealer zijn van de onverwoestbare 
(landbouw)machines van Ostler uit het plaatsje Rieden in Zuid-Duitsland. 
Aanvankelijk alleen werkzaam voor de agrarische sector heeft onze hoge kwaliteits-
standaard en service, steeds meer klanten uit andere sectoren de weg naar onze 
producten doen vinden.

Naast een goed uitgeruste 
werkplaats bezit van Burg-
steden een shop waarin alle 
voor-komende gereedschap-
pen, onderdelen en materi-
alen voor land- en tuinbouw 
leverbaar zijn. En, indien niet 
op voorraad, wordt er online 
besteld en is uw bestelling 
de volgende dag in huis.

In de nieuwe showroom kunt 
u zich laten voorlichten over de 
verschillende typen Knikladers 
en ander groot materieel.

In onze eigen werkplaatsen  
plegen wij van oudsher 

onderhoud aan landbouw-
machines en gereedschappen.

Tegenwoordig hebben wij 
dealerschappen en verlenen 

service aan alle door ons gele-
verde machines en werktuigen.

Sinds 2006 zijn wij importeur van Ostler Teleknikladers. De machines worden 
in Zuid-Duitsland gebouwd en onderscheiden zich door hun innovatieve 
vormgeving en zijn kompact, wendbaar en oersterk. U kunt de Knikladers 
multifunctioneel inzetten in de veehouderij, land- en tuinbouw, maar ook in de 
industrie, de bouw, de weg-en waterbouw, bij gemeentewerken en zelfs in de 
rampenbestrijding heeft de Ostler Kniklader zijn weg gevonden.
Of hij nu moet laden, lossen, tillen, hoog reiken of diep moet grijpen, plaatsen, 
ruimen, schuiven, maaien, vegen of een boompje moet planten, in een handom-
draai verwisselt de kniklader van gereedschap en doet zijn werk.

De Teleknikladers worden in 4 modellen geleverd, ieder met specifieke eigen-
schappen toegerust op hun taak. Op aanvraag is de machine aan uw wensen 
aan te passen.
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K3
OSTLER KNIKLADER K3

MOTOR 51 PK - 37 KW - 4-CIL. PERKINS
AANDRIJVING HYDROSTATISCHE 4 WIEL
 AANDRIJVING MET AUTOMOTIV 
 BESTURING DOORMIDDEL VAN
 ZWARE POCLAIN MOTOREN
WERKHYDROLIEK 180 BAR 54 L/MIN
TANK INHOUD DIESEL 29 LITER
 HYDR. OLIE 60 LITER
RIJ SNELHEID 0-18 KM/H TRAPLOOS
EIGEN GEWICHT 2140 KG
HEFVERMOGEN 1500 KG
KIPLAST 1350 KG INGESCHOVEN HEFARM
 700  KG UITGESCHOVEN HEFARM  
LENGTE 290 CM
HOOGTE 192 CM
BREEDTE VERSTEL.  INGESCHOVEN 124 CM
 UITGESCHOVEN 187 CM
HEFHOOGTE 330 CM
BANDEN 10.0/75-15.3 as (STANDAARD)

Het paradepaardje van Ostler machinenbau is de K3. 
Deze speciaal voor het boerenbedrijf ontwikkelde oersterke alleskunner is zeer 
bedieningsvriendelijk en kan moeiteloos 800 kg 3.30 mtr. hoog tillen en 1500 kg 
met niet uitgeschoven telescooparm heffen. Met een breedte van 1.24 meter kan 
de K3 moeiteloos door smalle doorgangen in bijvoorbeeld stal of bos. Op schuine 
of ongelijke bodem is de stabiliteit van de K3 maximaal te houden. Binnen enkele 
seconden is de vooras hydraulisch tot 1.87 meter te verbreden doormiddel van 
een ingenieus assensysteem.  
De vele accessoires die aan de uitschuifbare knikarm zijn te bevestigen, maken de 

K3 tot een veelzijdig werkpaard. Naast de traditionele hefvork en grondbak zijn 
er talloze andere werktuigen zeer eenvoudig met de DGS-Euronorm 

snelkoppel-plaat op te pikken. De K3 is uitgerust met een uitgekiende 
hydraulische aandrijving die er voor zorgt dat de maximale voort-

stuwing is gegarandeerd ook tijdens zware werkzaamheden 
als grondverzet. De hydraulische aandrijving en de oersterke 

poclain wielmotoren zijn zo gekoppeld dat het maximale vermogen altijd op de 
zwaarst belaste as wordt overgebracht voor maximale grip op de ondergrond.

Onder de zetel huist de 
51 pk sterke Perkinsmotor.

De uitschuifbare assen van de 
K3 en de K260 dragen bij tot 
een grotere veiligheid tijdens 
de werkzaamheden.

De slangen van het hydraulisch 
systeem zijn afgeschermd zo-
dat ze tijdens het werken niet 
beschadigd kunnen raken.

De K3 met balenklem.

Met de maximaal toegestane 
last op maximale hoogte blijft 
het zwaartepunt tussen de 
wielen in uitgeschoven positie.



De TL50 een multifunctioneel werkpaard. 
Een zware jongen uit de Ostlerfamilie is de TL50 verreiker waarmee een hefhoogte van 4.50 
mtr bereikt wordt. De TL50 is uitgerust met 2 gestuurde assen met een zeer kleine draaicirkel 
van 1000 mm binnencirkel en 2400 mm buitencirkel waardoor hij zeer wendbaar is. 
Mede omdat er op drie manieren gestuurd kan worden! Vooras besturing, gecombineerde 
voor- en achteras besturing en de hondengang.
Met zijn 51 pk perkins motor kan deze compacte machine van 1.40 mtr breed het zwaarste 
werk moeiteloos aan!

De snelheid kan traploos van 0 tot 35 km p/uur geregeld worden. De bediening is zeer 
eenvoudig onder de knie te krijgen en bestaat uit stuur, joystick, twee handels en pedalen. 
Met zijn Euro snelwissel-systeem zijn er vele opties en aanbouwdelen te leveren. 
Deze gereedschappen zijn in een oogwenk te verwisselen zonder dat het hydraulisch systeem 
dient te worden aangepast. 

TL50
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OSTLER TL50 TELEKNIKLADER

MOTOR 51 PK - 37 KW - 4-CIL. PERKINS
AANDRIJVING HYDRAUSTATISCHE 4WIEL 
 AANDRIJVING MET ZF 
 GESTUURDE ASSEN.
BESTURING VOORAS BESTURING
 VIERWIEL BESTURING              
 HONDENGANG BESTURING
WERKHYDROLIEK 180 BAR 54 L/MIN
TANK INHOUD DIESEL 40 LITER
 HYDR. OLIE  45 LITER
RIJSNELHEID 0-35 KM/H
EIGENGEWICHT 3880 KG
HEFVERMOGEN 2000 KG 
 INGESCHOVEN HEFARM
 1000 KG 
 UITGESCHOVEN HEFARM
HEFHOOGTE 450 CM 
LENGTE 350 CM
BREEDTE 140 CM STANDAARD 
 BANDEN
HOOGTE                       200 CM
BANDEN 10.0/75-15.3 AS 
 (STANDAARD)

DE OSTLER MACHINES

WORDEN GEBOUWD IN 

ZUID-DUITSLAND EN DOOR 

M&B GEïMPORTEERD

Zijn robuuste uiterlijk dankt 
de TL50 mede aan het 
consequente materiaal gebruik. 
Zelfs de spatborden zijn van 
massief staal.



K260

DE OSTLER KNIKLADER K260 ALTIJD BIJ U!
Met trots presenteren wij de nieuwste telg van Ostler teleknikladers. Deze zeer compacte 
machine is speciaal op ons verzoek ontwikkeld om achter de cabine van uw vrachtwagen mee 
te nemen! De maatvoering is dusdanig aangepast dat hij precies 260 cm lang is geworden en 
doormiddel van rijplaten van en op de laadbak gereden kan worden.

Deze kniklader heeft een telescopische hefarm waarmee eveneens een hefhoogte van 330 cm
bereikt wordt. Door zijn uitschuifarm is de lading van een kant te lossen. Tevens is deze 
kniklader uitgerust met de bekende uitschuifbare vooras waardoor de stabiliteit enorm toeneemt! 
Met zijn 42 pk perkins motor en zware poclain wielmotoren kan hij moeiteloos het zwaarste 
werk aan! De snelheid kan traploos van 0 tot 15 km p/uur geregeld worden. Voor zijn Ostler-
snelwisselsysteem zijn er vele opties en aanbouwdelen te verkrijgen. 
Op de vrachtauto neemt u dit raspaardje zodoende razendsnel mee naar elk werk.
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OSTLER K260 TELEKNIKLADER

MOTOR 42 PK - 30 KW - 3-CIL. PERKINS
AANDRIJVING HYDROSTATISCHE 4 WIEL
 AANDRIJVING MET AUTOMOTIV 
 BESTURING DOORMIDDEL VAN
 ZWARE POCLAIN MOTOREN
WERKHYDROLIEK 180 BAR 54 L/MIN
TANK INHOUD DIESEL 22 LITER
 HYDR. OLIE 48 LITER
RIJSNELHEID 0-15 KM/H
EIGENGEWICHT 2000 KG
HEFVERMOGEN 1300 KG 
 INGESCHOVEN HEFARM
 700 KG 
 UITGESCHOVEN HEFARM
HEFHOOGTE 330 CM 
LENGTE 260 CM
BREEDTE INGESCHOVEN 124 CM
 UITGESCHOVEN 187 CM
HOOGTE                       192 CM
BANDEN 10.0/75-15.3 AS 
 (STANDAARD)

Op en van de laadbak rijden is 
geen enkel probleem voor de 
4-wiel aangedreven K260.

De in een oogwenk uitschuif-
bare vooras zit ook onder de 
K260 gemonteerd.



TL30
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OSTLER TL30 TELEKNIKLADER

MOTOR 25 KW 34 PK 3 CIL. PERKINS
AANDRIJVING 2 CARDAN ASSEN
BESTURING VOORAS BESTURING
WERKHYDROLIEK 180 BAR 30 L/MIN
TANK INHOUD DIESEL 22 LITER
 HYDR. OLIE  48 LITER
RIJSNELHEID 0-18 KM/H
EIGENGEWICHT 1750 KG
HEFVERMOGEN 900 KG 
 INGESCHOVEN HEFARM
 500 KG 
 UITGESCHOVEN HEFARM
HEFHOOGTE 330 CM 
LENGTE 280 CM
BREEDTE 104 CM 
 (STANDAARD BANDEN)
HOOGTE                       2000 MM
BANDEN 11.5/80*15.3 AS 
 (STANDAARD)

DE TL30, EEN EcONOmISchE 
VARIANT VAN DE K3

Deze kniklader is een sobere versie van de 
K3. Door de relatief dure uitschuif-assen 
weg te laten en door deze machine te 
voorzien van een iets lichtere motor, is de 
machine voordeliger in prijs. 
De TL30 is uitermate geschikt voor 
werkzaamheden tot 900 kg met ingeschoven 
tele-arm. 
De Telelader heeft wel het zelfde bereik in 
de hoogte (330 cm) als zijn grotere broer. 
De machine wordt hier getoond in een 
bedrijfskleur, maar standaard wordt hij ook 
in de Ostler fabriekskleur rood geleverd. 
Hij is zeer kompact door zijn wielbasis 
van 104 cm. Net als zijn zwaardere broers 
onverwoestbaar en zeer degelijk gebouwd.
Dat kan men rustig aan Ostler Machinen-
bau overlaten. Kom eens langs in onze 
showroom en overtuig uzelf van de unieke 
kwaliteit van de Ostler machines.

Ostler Machinenbau GmbH is de bouwer 
van de getoonde Teleknikladers. 

Het Beierse bedrijf heeft ongeveer 20 werknemers.
Ostler onderscheid zich door de absolute kwaliteit 
en de toepassing van zeer hoogwaardige techniek 

en een zeer hoge technische kennis.

Door de kleinschaligheid heeft het bedrijf
een grote flexibiliteit.

Speciale wensen of aanpassingen vooraf 
door de klant aangegeven, worden bij bestelling 

in de fabricage meegenomen.

Wij zijn er dan ook trots op nauw
met dit technisch hoogwaardige bedrijf

te kunnen samenwerken en de enige importeur 
voor Nederland te zijn, 

van de prachtige machines van Ostler. 

    Mario en Bert
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Omschrijving K3 K260 TL30 TL50

Motor  perkins  4 cil.    37 kw 51 pk 3cil. 30 kw 42 pk 3 cil. 25 kw 34 pk 4 cil. 37 kw 51 pk

Hef vermogen ingeschoven 1500 kg 1300 kg 900 kg 2000 kg

Hef vermogen uitgeschoven 800 kg 700 kg 500 kg 1000 kg

Max hef hoogte 330 cm  330 cm 330 cm 450 cm

Aandrijving hydrostatisch 4 poclain rijmotor 4 poclain rijmotor 2 cardan assen 2 cardan assen

Rij snelheid 0-20 km/h 0-15 km/h 0-18 km/h 0-35 km/h

Eigen gewicht zonder contra. 2140 kg. 2000 kg. 1750 kg. 3880 kg

Standaard breedte  124 cm 124 cm 104 cm 140 cm

Uitgeschoven breedte voor 187 cm 187 cm 104 cm 140 cm

Standaard lengte 300 cm 260 cm 280 cm 3500 cm

Standaard hoogte 192 cm 192 cm 185 cm 200 cm

Werk hydroliek 180 bar 54 l 180 bar 42 l 180 bar 30 l 180 bar 54 l

Tank inhoud diesel 29 liter 22 liter  22 liter 40 liter

Tank inhoud hydroliek olie 60 liter 48 liter 48 liter 45 liter

Standaard banden maat 10.0/75-15.3 as 10.0/75-15,3 as 10,0/75-15,3 as 10.0/75-15.3 as
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Met de K3 en de K260 behoort 
kantelen tot het verleden dank-
zij de te verbreden wielbasis. 

Alle technische gegevens nog eens op een rijtje:

‘t Jannendorp 7
3791 VJ Achterveld
T 0342 - 451986

F 0342 - 452997
www.lmbburgsteden.nl
info@lmbburgsteden.nl


