Gubi Smedeteknik ApS

Smedeteknik ApS

Gubi Smedeteknik ApS- Birkevej 5–6261 Bredebro–CVR: 35653430– Tlf. + 45 29 41 93 52

Åbningstider
Mandag-fredag 6.00-18.00
Lørdag-søndag (Efter aftale)
Kontakt
Søren Gubi- +45 29 41 93 52
soerengubi@live.dk
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Om os
100% DANSK PRODUCEREDE PRODUKTER
Hos Gubi Smedeteknik ApS tilbyder vi mange produkter fra egen
serie til landbruget og vi har en maskinpark som egner sig godt til
store og små opgaver til industrien. Vores værksted ligger i
Sønderjylland, men vi levere til hele Danmark. Alle produkterne
fremstilles på værkstedet. Enkelte færdige produkter og opgaver er
også sendt til både Sverige, Holland og Tyskland. Vi ligger stor ære
i at sælge kvalitetsprodukter og hører ofte fra vores kunder at prisen
ikke betyder noget, når slutresultatet er i orden.
Kontakt os og hør meget mere om vores mange produkter. Vi
fremstiller alt efter kundens ønsker og behov.
Vi fremstiller individuelle løsninger – så de passer til lige netop DIG.
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Tilbud på underleverandørarbejde gives gerne!
Ring på tlf. 29419352 eller send en os mail på soerengubi@live.dk
Ud over vores egen produktserie tilbyder vi vores maskinpark til
underleverandørarbejde. Vi kan tilbyde færdige produkter eller dele
til et eller flere produkter/projekter.
Vi har en moderne maskinpark med nye maskiner fra 2017 og 2018
til alle slags opgaver. Så hvad enten det er skæring, bukning, savning
eller svejsning, så har vi maskinen til det.

Vi er stærke og stabile samarbejdspartner!
I februar 2016 blev vi certificeret efter ISO EN 1090-1. Derfor kan vi
nu tilbyder al form for produktion af stålspær og andet til byggeri.
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GUBI Volumeskovl til læssemaskiner

GUBI Volumeskovl til Teleskoplæsser og mindre læssemaskiner er
med 200x20 skær af kvalitet hb 500 og 150x15 slidplader i bunden
og forstærkning i midten. Skovlen skal tilpasses hvis maskinen har
Z-kinematik. Skovlen. fremstilles med valgfrit beslag.

Varebetegnelse

Mål i mm

Ca. Indhold liter

Volumeskovl

2200

2.6 kbm

Volumeskovl

2400

2.8 kbm

Volumeskovl

2600

3.0 kbm

Volumeskovl

2800

3.2 kbm
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GUBI Overfaldsskovl til Teleskoplæsser

GUBI Pelikan / Overfaldsskovl til Teleskoplæsser op til 9000 kg.
Skovlen leveres med 20 mm skårne tænder. Skovlen er udstyret med
200×20 skær, 100×15 slidplader i bund og med valgfrit beslag.
Overfaldet er 2-delt som vist på billedet.

Varebetegnelse Mål i mm

Ca. Indhold i liter

Overfaldsskovl

2200

1.7 kbm

Overfaldsskovl

2400

1.9 kbm

Overfaldsskovl

2600

2.1 kbm
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GUBI Sækkeløfter

GUBI Sækkeløfter har løftekapacitet op til 1500 kg. Den passer til
frontlæsser eller mindre gummiged. Sækkeløfteren fremstilles med
valgfri beslag.

Varebetegnelse

Mål i mm

Ca. indhold i liter Pris i kr.

Sækkeløfter

8

GUBI Jordskovl til Gummiged

GUBI Jordskovl til gummiged fra 12.000-16.500 kg.
Skovlen er med 15 mm bund, 250x30 skært stål i kvalitet hb 500.
4 stk. 100x15 mm hardox slidstål i bunden af skovlen, ligeledes en
hæl som er fremstillet i 15 mm hardox og slidskinner på siden af
skovlen. Skovlen fremstilles som standard med volvo beslag

Varebetegnelse

Mål i mm

Ca. indhold i liter

Jordskovl

2600

2.6 kbm

Jordskovl

2800

2.8 kbm

Jordskovl

3000

3 kbm

Direkte montering
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GUBI Overfaldsskovl til Gummiged

GUBI Overfaldsskovl til gummiged fra 12.000-16.500 kg
Skovlen er med 2-delt overfald som er lavet i 15 mm hardox, kvalitet
hb 500. Skovlen har en 10 mm bundplade, 4 stk. slidskinner 100x15
mm hardox, ligeledes er der slidskinner på siden i 15 mm hardox og
250x25 skær. Skovlen fremstilles som standard med volvo beslag.

Varebetegnelse Mål i mm

Ca. Indhold i liter

Overfaldsskovl

2600

2.3 kbm

Overfaldsskovl

2850

2.5 kbm

Overfaldsskovl

3000

2.7 kbm
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GUBI Højtipskovl til Gummiged

GUBI Højtip skovl fremstilles i str. fra 3 – til valgfri kbm. Vi har lavet
op til 15 kbm.
De kan leveres så de passer fra 10-25 tons gummihjulslæsser.
Skovlen fås som standard med Volvo beslag.
Der kan være forskel på udformningen, alt efter om gummigeden har
Z-kinematik eller ikke. Skovlen fås også med ekstra forstærkning.
Varebetegnelse Mål i mm

Ca. Indhold i liter

Højtipskovl

2600

3.0 kbm

Højtipskovl

2800

4.0 kbm

Højtipskovl

3000

6.0 kbm

Højtipskovl

3000

8.0 kbm
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GUBI Kornskubber til Gummiged

GUBI kornskubber fremstilles i valgfri længde og med Volvo
beslag.

Varebetegnelse Mål i mm
Kornskubber

6000

Kornskubber

7000

Kornskubber

8000

Kornskubber

9000

Ca. indhold i liter
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GUBI Dozerblad

GUBI Dozerblad til ensilering af majs.
Dozerbladet bliver fremstillet med et standardmål på 3,90 meter i
bredden. Dozerbladet fremstilles også med silotænder.
Dozerbladet kan laves i de mål som kunden ønsker.

Varebetegnelse
Majsdozer

Mål i mm

Ca. indhold i liter

3900

Dozerblad m.
silotænder
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GUBI Kreaturvogn

Vores GUBI Kreaturvognene er et godt redskab til af og pålæsning
af kreatur på mark og ejendom. Kreaturvognen leveres som standard
med hæve/sænke bund, 1 skillerum, bremser, gul presenning, rød
farve, diodelys, støtteben og hjul montering 385/55-19,5.
Som ekstra udstyr kan den leveres med hydraulisk støtteben,
arbejdes lys bagpå, dør i siden og med fangefold på siden.
Vi kan også lave en vogn som ikke har hæve/sænke bund eller lave
en med boogie undervogn. Vognen er 10 eller 12 meter når det er
med boogie. Vognen er med enten hydraulisk bremser eller luft
bremser.
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Varebetegnelse

Mål i mm

Ca. indhold i liter

Kreaturvogn

B255xL600

Kreaturvogn

B255xL720

Kreaturvogn

B255xL830

Kreaturvogn m. boogie

B255xL1000

Kreaturvogn m. boogie

B255xL1200

Hydraulisk støtteben
Arbejdes lys
Dør i side
Forsat træk
Epoxy gulv
Fangefold
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GUBI Grisevogn

En Grisevogn med hydraulisk hæve/sænke bund er et godt redskab
til af og pålæsning af grise og søer på mark og ejendom.
Vores GUBI Grisevogn fremstilles som standard med presenning i
gul farve og med 1 skillerum. Vognen har diodelys og den fremstilles
som standard i bredden 2,55 meter. Fremstilles i valgfri farve.
Vognen fås også med SPF-presenning.

Varebetegnelse

Mål i mm

Ca. indhold i liter

Grisevogn

B255XL800

Grisevogn

B255xL900

Grisevogn

B255xL1000
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GUBI Halmvogn

GUBI Halmvogn fås som standard med op klap, således at man kan
undlade at binde ballerne yderligere. Hjulmontering 550-45-22.5
Op klappet kan købes separat, således at det kan monteres på en
brugt halmvogn.
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Varebetegnelse

Mål i mm Ca. indhold i liter

Halmvogn inkl. Op klap

1250

Halmvogn inkl. op klap

1550

Halmvogn med fasttræk

1250

Løs op klap
Bremser/affjedring forreste aksler
Hjulmontering 560-60-22,5
Net
Skærme ved dæk
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GUBI Foderhæk

Gubi Foderhæk fås efter standardmål 210x250. Der kan tilkøbes
plader. Passer til 3-punkts ophæng eller gafler.

Varebetegnelse

Mål i mm

Foderhæk

2100x2500

Ca. indhold i liter

Galv. plader
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GUBI Fodervogn

Fodervogn til fodring af fx. frilandsgrise.
Foderkassen

er

1,5m

bred,

3m

lang

og

1,25m

høj.

Der er 4 traktér til udskænkning af foder. Fodervognen kan fremstilles
sådan, at den passer til hver kundes ønsker og behov i dagligdagen.
Fremstilles som standard i rød.

Varebetegnelse

Fodervogn

Mål i mm Ca. Indhold liter

2600

2580
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GUBI Tipvogn

En Højtipvogn levere hurtig og effektiv overlæsning til lastbil og
andre vogne i de våde sæsoner i majsen. Vognen kan også bruges
til græs eller korn. Vognen rummer 25 kbm, har hjulmontering
650/65R42, rotorblink bagpå og markeringslys.
OBS! Vognen har en Sporvidde på 2,90 m, således at man kører
samme spor som traktor for at undgå for mange spor på de våde
marker.

VarebetegnelseMål i mm Ca. Indhold liter
Højtipvogn

25 kbm.
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GUBI Buffertank

Buffertank med hydraulisk hæve/sænke bund, hjulmontering 560/6022.5, tankmåler, spadeventil i begge ender og 2 hydrauliske
støtteben foran. Indvendig er vognen behandlet med epoxy og
vognen er malet Gubi grøn. Begge tanke kan rumme 92 kbm.

VarebetegnelseMål i mm

Buffertank

Ca. Indhold liter

L1200xB2700xH3000

22

92 kbm.

GUBI Støbeforme

Støbeforme til beton laves i mål på: 1800x600x600 mm
Hertil kan der laves skillerum så der kan fremstilles betonklodser på
900x600x600mm og 600x600x600mm.
Støbeforme til beton kan anvendes til mange formål. Fx til genvinding
af restmateriale såsom porcelæn, gips, samt restbeton fra
byggepladser.
Betonklodserne kan stables ligesom lego. På den måde kan de
anvendes som skillevægge på fx. genbrugspladser og andre pladser
hvor der skal deles sand, sten og grus.
Varebetegnelse Mål i mm Ca. Indhold liter

Støbeform
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GUBI Specialopgaver
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Salgs og leveringsbetingelser
•

Der tages forbehold for trykfejl.

•

Der tages forbehold for ændringer i prisen af produkterne som
følge

af

pludselige

råvarestigninger,

og

andre

udefrakommende påvirkninger.
•

Forsendelse sker for købers regning, medmindre andet er
aftalt skriftligt.

•

Alle priser er vejledende og ekskl. Moms.

•

Der tages forbehold for merpris ved ekstraudstyr.

Gubi Smedeteknik Aps.
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GUBI
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