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WAAROM DOEN WE 
WAT WE DOEN?

Vanaf onze oprichting hebben we bij SHERPA een 

duidelijk doel voor ogen. Een bijdrage leveren aan de 

verbetering van arbeidsvriendelijke omstandigheden. 

Dat doen we door het ontwikkelen van innovatieve 

gereedschappen en machines. 

De uitgebreide ‘range’ SHERPA mini-loaders en 

aanbouwwerktuigen zijn daarvan het succesvolle 

bewijs. SHERPA maakt een verschil. Elke dag op-

nieuw. Door zwaar werk gemakkelijker, lichter, 

sneller en schoner te maken.



STOP DOING
BUSY WORK

START DOING
YOUR BEST

WORK



EEN
INDRUK-
WEKKENDE
COLLECTIE

SHERPA 100
De SHERPA 100 mini-loader kan worden ingezet voor zware 
werkzaamheden die meestal nog steeds met de hand worden 
uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan materiaal aan- en af-
voeren, grond in- en uitkruien, graven en tal van andere 
lichaamsbelastende werkzaamheden. De SHERPA 100 is 
gemakkelijk te vervoeren op een aanhangwagen op achter een 
bestelauto. Dit betekent dat er geen speciaal vervoer nodig is.

SHERPA 150
De SHERPA 150 kniklader is de smalste professionele 
knikshovel op de markt. Met een breedte van 76 cm is deze 
mini-loader zeer geschikt voor onder andere de hovenier 
en de agrarische sector!

#Compact #Veelzijdig #Krachtig



#Krachtig #Arbeidsvriendelijk #Duurzaam

SHERPA 200
De SHERPA 200 kniklader is een compacte en krachtige mini-
loader. De sterke Kubota diesel krachtbron zorgt voor kracht als 
dat nodig is. Hierdoor is de SHERPA 200 een populaire keuze 
voor professionals in de wegenbouw en voor hoveniers met 
grotere projecten. De bredere wielbasis en brede banden zorgen 
voor stabiliteit en grip. De SHERPA 200 is extra veelzijdig door 
een ruim aanbod snelwissel aanbouwwerktuigen.

SHERPA 300
De SHERPA 300 kniklader serie valt op door een krachtig en 
robuust uiterlijk. Bij de ontwikkeling is gekozen voor de aller-
beste materialen en onderdelen, zodat een zorgeloze inzet is 
gewaarborgd. De SHERPA 300 knikladers zijn voorzien van sterke 
Kubota diesel krachtbronnen. De aandacht vanaf ontwerp tot en 
met afwerking zorgt voor een praktische compacte krachtpatser 
die vele jaren probleemloos inzetbaar is.
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100
SHERPA 100 Agri-Line
Dankzij de breedte van slechts 76 cm kan de SHERPA 100 

Agri-Line door nauwe doorgangen. Hierdoor is het een ideale 

machine voor het werk op maneges en in de stallen. Vooral voor 

het uitmesten en de aanvoer van stro en voer blijkt de SHERPA 

100 Agri-Line een welkome hulp.

De SHERPA 100 serie valt op door zijn compacte uiterlijk. Toch is de SHERPA 100 een 

ongekend krachtige en veelzijdige machine die ingezet kan worden voor uiteenlopende toe-

passingen. De onvergelijkbare wendbaarheid aangevuld met een praktische collectie aan-

bouwwerktuigen maken de SHERPA 100 een ideale ‘partner’ en maatje voor de professional in 

de bouw, agri- en groensector. Dankzij het compacte formaat is een SHERPA 100 gemakkelijk 

te vervoeren in een bestelbus of op een aanhanger.

SHERPA 100 Smal
Een unieke combinatie van een smalle werkbreedte van 76 cm 

en een krachtige motor waardoor de aan- en afvoer van grond 

en materialen en graafwerkzaamheden een peuleschil wordt. 

Een ideale machine die succesvol ingezet wordt in de bouw, 

bij sloopwerkzaamheden, groenprojecten en op boerderijen.

SHERPA 100 Benzine
Opvallend is de krachtige en betrouwbare Honda benzine-

motor van 21 pk die ervoor zorgt dat de SHERPA 100 Benzine zijn 

mannetje staat tijdens de meest uitdagende werkzaamheden. Of 

het nu gaat om het stellen van trottoirbanden, het verslepen van 

boomstronken of het verrijden van betonklinkers.

SHERPA 100 Diesel
Opvallend is het gebruik van hydraulische techniek voor zowel 

de 4WD-voortbeweging als voor de machinespecifi eke functies. 

Hierdoor is de SHERPA 100 Diesel in diverse branches inzetbaar.

COMPACTE KRACHTPATSER
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REVOLUTIONAIR ELECTRISCH

SHERPA 100 ECO
De SHERPA 100 ECO heeft gezorgd voor een ware revolutie 

binnen de wereld van bouw en sloopwerkzaamheden. Door 

bundeling van de compacte veelzijdigheid van de SHERPA 100 

en een krachtige en duurzame elektromotor is er een SHERPA 

beschikbaar die onvergelijkbare voordelen heeft.

SHERPA 100 EHD
De SHERPA 100 EHD beschikt over alle eigenschappen die 

de SHERPA 100 ECO zo uniek maakt. Naast de revolutionaire 

elektromotor beschikt de SHERPA 100 EHD over radiografi sche 

besturing. Hierdoor kan in moeilijk toegankelijke ruimtes 

gewerkt worden en wordt optimaal voldaan aan de wens om 

veiligheid te garanderen voor professionals. 

CONTINUE INNOVATIE
Het innovatieve karakter van SHERPA is verankerd in 

het bedrijfs-DNA. Daar waar het beter kan, wordt het 

beter gedaan. En daar waar kansen gezien worden voor 

nieuwe toepassingen, worden oplossingen bedacht. Een 

actueel voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de 

volledig elektrische SHERPA die geen uitlaatgassen 

produceert en succesvol wordt ingezet voor werkzaam-

heden binnen afgesloten ruimtes.



De SHERPA 150 kniklader valt op door zijn 

compacte uiterlijk. Met een werkbreedte 

van 76 cm is het de smalste kniklader in de 

markt. De brede banden zorgen voor stabili-

teit en een lage bodemdruk waardoor geen 

spoorvorming ontstaat.

De SHERPA 200 kniklader is een compacte 

en krachtige mini-loader. De sterke Kubota 

diesel krachtbron zorgt voor kracht als dat 

nodig is. Hierdoor is de SHERPA 200 een 

populaire keuze voor professionals in de 

wegenbouw en voor hoveniers met grotere 

projecten.

SHERPA 150 SHERPA 200

SHERPA 
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SERIE



De SHERPA 300+ kniklader is het 

paradepaardje van de SHERPA kniklader 

300 serie. Dankzij de hydrostatische aan-

drijving en de sterke Kubota diesel kracht-

bron kan dit SHERPA topmodel 1000 kg last 

op een veilige manier tillen en verplaatsen.

De SHERPA 300 LPG kniklader beschikt over 

alle eigenschappen die de SHERPA 300 

serie zo succesvol maakt. Compacte wend-

bare kracht voor de meest uiteenlopende 

werkzaamheden voor professionals in de 

wegenbouw, stratenmakerij,  agri- groen en 

de sloopsector.

SHERPA 300 + SHERPA 300 LPG
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De SHERPA mini-loaders zijn populair op menig bouwplaats, 

stratenmakersproject, sloopwerk, groenproject, agrarische stal 

en manege. Dat is op de eerste plaats vooral te danken aan de 

compacte en onverslijtbare kracht. Maar het zijn vooral de aan-

bouwdelen en aanbouwwerktuigen die bijdragen aan de veel-

zijdige inzet van SHERPA mini-loaders.
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Hydraulische grondboor

Inveegbezem

Hydraulische mestriek

Dumperbak / Laadbakken / Egaliseerraam / Hefmast met lier / Banden opneem- stelklem /
Diverse bandenstellers / Hydraulische hefarm / Grasbeton tegelklem / Kettinggraver / Bomen-
grijper / Sloophamer / Diverse stenen- en bandenklemmen / Lasergestuurde afreibalk / Over-
topfrees / Pelikaanbakken / Rolbezem met opvangbak / Stenenopbreker / Tegelriek / Trekhaak / 
Tapijtschraper. Meer weten? Vraag eens naar de mogelijkheden.

Hydraulische rolbezem

Hydraulische betonmolen

Hydraulische kantelklem

Hydraulische onkruidborstel

Sneeuw-/voederschuif

Volumebak

Hydraulisch maaidek

Palletvorken

Hydraulische tegel-/banden-
klem

en meer...



SHERPA MINI-LOADERS

Canadabaan 14
5388 RT Nistelrode

T. +31 412 61 33 44
F. +31 412 61 19 34
E. info@sherpaminiloaders.com

www.sherpaminiloaders.com


