Opties open laadbak / achterwaartse kipper
• Optie twee klapdeuren
270° links en rechts. 		
Als optie kan een kader
worden geplaatst op het
achterbert
• Alu latten van 150 mm
hoog per paar links en
rechts
• Verhoogde stijlen achter
(noodzakelijk vanaf 3
latten = boven de 450
mm)
• Ladderhouder boven het
achterbert (dwarsligger
tussen de twee achterste
lijnen)
• Plaatsing van de 		
zijafscherming

• Materiaalkoffer met 		
opendraaiende deuren
uit aluminium of staal ca.
600 b x 1.250 h x 1.950 l
• Plaatsing werklicht 		
met schakelaar in de
cabine (meerprijs per
extra werklicht)
• Plaatsing zwaailicht op
cabine met 			
schakelaar in kabine 		
(geen LED) (Meerprijs
per extra zwaailicht)
• Flitslichten per paar, 		
achter of voor in de grille
• Zwaailichten in LED
• Plaatsen zijverlichting

• Beschermingsrooster op
achterlichten
• Waterreservoir van 30 l in
witte kunststof
• Zeeppomp
• Schilderen van de 		
vloerplaat
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Achterwaartse kipper

Standaard uitvoering

Onze achterwaartse kipper is uitgerust met een elektronisch aangedreven hydraulische
pompgroep op 12V - 2.000 W en een werkdruk van 180 bar. Bestaat uit één hefcilinder
uitschuifbaar in 3 delen met bediening vanuit de cabine inclusief batterijsleutel. De kipper is
voorzien van een veiligheidssteun met voet.

• Hulpraam UPAF uit verzinkt staal voorgeboord.
• Langsliggers profiel in geëxtrudeerde Z- balken + versterkingsplaat (voor verankering
riemen)
• Vloerplaat in één stuk uit aluminium van hoge sterkte. Vloerplaatdikte van 4,5 mm. 		
Standaard niet geschilderd.
• Voorbert uit aluminium van 2,5 mm dikte en 20 mm hoger dan de cabine ter bescherming
van materiaalkoffer en cabine. Voorbert voorzien van 6 fixeerpunten voor gereedschappen.
• Neerklapbare zijberten van 350 mm hoog in aluminium standaard in RAL 9010. In 		
meerprijs kunnen ALU latten meegeleverd worden met een hoogte van 150 mm. met als
max. hoogte tot 900 mm.
• Achterdeuren in geëxtrudeerd aluminium met een dikte van 2,7 mm en hoogte 450 mm.
met vergrendeling door handgrepen. Achterdeuren kunnen in één stuk neerklapbaar of in
meerprijs met twee klapdeuren L&R (Franse deuren). In optie kan men kader plaatsen op
achterbert.
• Zij- en achterbert voorzien van rubberen bescherming bovenaan. Alle berten zijn 		
demonteerbaar.
• Voorzien van fietsenbescherming.
• Gezandstraald en voorzien van 2 lagen fosfaat primer.
• Afwerking met polyurethaanlak of epoxypoeder. Kleur wit.

Open laadbak
Achterwaartse kipper;
hoogte zijberten ca 350 mm.
hoogte achterdeur ca 450 mm.
Inwendige breedte ca 2.000 mm.

Aluminium

Staal

Inwendige Lengte

Gewicht

ca. 2.600 mm
ca. 2.800 mm
ca. 3.000 mm
ca. 3.200 mm
ca. 3.400 mm
ca. 3.600 mm

ca. 370 kg
ca. 400 kg
ca. 420 kg
ca. 440 kg
ca. 470 kg
ca. 500 kg

ca. 2.600 mm
ca. 2.800 mm
ca. 3.000 mm
ca. 3.200 mm
ca. 3.400 mm
ca. 3.600 mm

ca. 480 kg
ca. 520 kg
ca. 555 kg
ca. 590 kg
ca. 630 kg
ca. 665 kg

Open laadbak, aluminium;
hoogte zij- en achterbert ca. 370 mm
neerklapbaar in ALU
Vloerplaat in ALU

Zijberten in één deel

Zijberten in twee delen

Lengte

Gewicht

ca. 2.600 mm
ca. 2.800 mm
ca. 3.000 mm
ca. 3.200 mm
ca. 3.400 mm
ca. 3.600 mm
ca. 3.800 mm
ca. 4.000 mm
ca. 4.200 mm
ca. 4.400 mm
ca. 4.600 mm
ca. 4.800 mm
ca. 5.000 mm
ca. 5.200 mm
ca. 5.400 mm

ca. 222 kg
ca. 240 kg
ca. 255 kg
ca. 270 kg
ca. 290 kg
ca. 305 kg
ca. 325 kg
ca. 340 kg
ca. 360 kg
ca. 375 kg
ca. 390 kg
ca. 410 kg
ca. 425 kg
ca. 440 kg
ca. 460 kg

