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Conische monocoque
Mengmesttank
van 16.000
11.000
laadbak,
l, vervaardigd
uit HLE 420uit
speciaal
speciaal
staal
staal
van
554kg
mm
en dik
volledig
(bodemplaat)
gegalvaniseerd (binnen- en buitenzijde).
Afmetingen:
Monocoque structuur
6,39 m-6,73
metmvastgebout
lang, 2,18 m
onderstel
Roll-Over
- 2,26 m boggie
(verschuifbaar)
breed, (verschuifbaar)
1,50 m hoog
en (instelbare)
en (instelbare)
vastgeboute
vastgeboute
dissel dissel
Geveerde
900 mm chassis
dissel uit
(dwarsbladveren)
300 x 100 x 8 mm
voor
profielbuizen
maximum rijcomfort
met 2K industriële
en stabiliteit
verflaag
bij het
enrijden
een afwerkingslak (totaal: 100 µ)
Assen
Kipwagen
Onderhoudsvrije
ADRdie
150geschikt
x 2000
zelfledigende
–is10G
voor(15
een
vochtvanger
t/as)
technische
en dubbel
(30
lading
l/min)
circuit
van420x180
18 t en een
luchtremmen
watervolume van 21,90 m³ DIN
2"
Onderhoudsvrije
Roll-over
1/2 kijkglazen
boggie onderstel
vooraan
zelfledigende
en
(verschuifbaar)
achteraan
vochtvanger
op en
de(30
instelbare
tank
l/min) vastgeboute dissel
Centrale
Geveerdesteunpoot
dissel (parabolische
met krik (EW)
dwarsbladveren) voor maximum rijcomfort en stabiliteit bij het rijden
Gegalvaniseerde
Assen ADR 150 x 2000
Exacte– strooikegel
10G (15 t/as) en dubbel circuit 420x180 luchtremmen
Eenvoudige
Onderhoudsvrije
Kippen via olieaansluiting:
reiniging
zelfledigende
en onderhoud.
33 l cilinder
vochtvanger
Machine
op dubbel
(30
geleverd
l/min)
schommelframe
met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te vergemak
kelijken.
2"
Kipwagen
1/2 kijkglazen
met 4 frontdoorkijkvensters
vooraan en achteraan(21
op cm
de tank
x 63 cm) met beschermingsspijlen
Industriële
productie
in grote
seriën,
continu lassen.
Centrale
Gegalvaniseerde
steunpoot
frontladder
met
krik (EW)
en
voorafuitrusting
voor dekzeil en loopbrug
3
jaar garantie
(actievoorwaarden
toepassing)
Gegalvaniseerde
Hydraulische
zijsteunpoot
Exacte strooikegel
met krik van
(DW)
As
Eendelige
ADR 150
hydraulische
x 2000 – 10G
achterdeur
(15 t) en 420
(DW),
x 180
500remmen
x 500 mm graanschuif en afdichting op de achterwand
Vrachtwagenverlichting met dubbele lampen op schommelframe
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:
•
(3785 x2) Wielen BKT 600/55R26.5 FL 630 Super Steel Belted 165 D TL (Ø 1.333 x 611 mm, 7.005 kg per wiel bij 40 km/u)
•
(138) Lastafhankelijk remsysteem op boggie
•
(074) Nalopende stuuras met schokdempers en hydraulische blokkering (DW)
•
(1389) Gegalvaniseerde stalen spijlen naast plexi voor de 4 frontdoorkijkvensters
•
(1715) Voorafuitrusting voor kipstabilisator
•
(3751) LED balk zwaailicht aangesloten op de verlichting
•
(1526) LED zijlichten
•
(5361) JOSKIN Ø 50 mm vastgebout vlak trekoog

Joskin Transcap 6500/22BC150
Monocoque kipwagen met
geveerde dissel

27.499 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

