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WWW.COLLESUSTEREN.NL
Your Agriculture Company

•
Mengmesttank
Monocoque
laadbak
van 11.000
uit profielplaten
l, vervaardigd
op 180
uit speciaal
cm hoog,staal
vervaardiging
55 kg en volledig
uit 4 mm
gegalvaniseerd
speciaal staal(binnenmet hoge
enelasticiteitsgrens.
buitenzijde).
Afmetingen:
lengte 6,00
m vastgebout
x breedte 2,23
m x hoogte
2,10 m
•
Monocoque structuur
met
onderstel
(verschuifbaar)
en (instelbare) vastgeboute dissel
•
Dragend
(180x100 mm)voor maximum rijcomfort en stabiliteit bij het rijden
Geveerdebalkchassis
dissel (dwarsbladveren)
•
Thermisch
verzinkte
laadbak envochtvanger
dissel 2K industriële
verf en afwerkingslak (totaal: 100 µ) op de andere onderdelen
Onderhoudsvrije
zelfledigende
(30 l/min)
•
Veewagen
voor
8-10
dieren
(oppervlakte
van
de
bodemplaat:
13,40 m²)
2" 1/2 kijkglazen vooraan en achteraan op de tank
•
Assen
ADR
90 x 2066met
– 8G
(9 (EW)
t/as) en 400x80 hydraulische remmen
Centrale
steunpoot
krik
•
Dwarsgeveerde
Gegalvaniseerdedissel
Exacte
•
Toegangsdeur
rechts
aan de voorzijde
en achterdeur
Onderhoudsvrije
zelfledigende
vochtvanger
(30 l/min)met 2 onafhankelijke vleugels met volledige opening.
•
Wielen
Demolen 435/50R19.5
DM27 160opJ (Ø
2" 1/2 kijkglazen
vooraan en achteraan
de 921
tankx 435 mm, 4.500 kg per wiel bij 40 km/u)
•
Lage
dissel,
JOSKIN
Ø
50
mm
vlak
trekoog
Centrale steunpoot met krik (EW)
•
Voorafuitrusting
dekzeil
Gegalvaniseerde voor
Exacte
strooikegel
•
Voorafuitrusting
voor
hekken
binnenscheiding
As ADR 150 x 2000
– 10G
(15 t)voor
en 420
x 180 remmenof buitenhekken (aan weerszijden)
•
Bakbodem
3-componenten
hars en
2 Ø 2’’ aftapdoppen
voor het aan-/losdraaien
meegeleverd)
Eenvoudigeuit
reiniging
en onderhoud.
Machine
geleverd met (sleutel
zijn onderdelenboek
om de vervanging
van de slijtdelen te
•
Hydraulische
vergemakkelijken.
neerlaatbare laadbak Laad-/loshoogte: 14 cm
•
Beschermde
Industriële productie
elektrische
in grote
wegverlichting
seriën, continu lassen.
3
jaar
garantie
(actievoorwaarden
van
toepassing)
•
Eenvoudige reiniging en onderhoud.
Machine geleverd met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te
vergemakkelijken.
•
Industriële productie in grote seriën, continu lassen.
•
3 jaar garantie (actievoorwaarden van toepassing)
In deze prijs inbegrepen:
•
(2442) LED zijlichten

Joskin Betimax RDS G6000
"Gelijk met de grond" veewagen met
geveerde dissel

13.299 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

