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•
Mengmesttank
Laadbak
met volledig
van 11.000
afneembare
l, vervaardigd
zijschotten,
uit speciaal
vervaardigd
staal 55
uitkg
4 mm
en volledig
speciaalgegalvaniseerd
staal met hoge(binnenelasticiteitsgrens.
en buitenzijde).
Afmetingen: lengte
5,00m
x breedte
2,42 m
x hoogte
1,20 m
(60+60) (verschuifbaar) en (instelbare) vastgeboute dissel
•
Monocoque
structuur
met
vastgebout
onderstel
•
Thermisch
verzinkte
dissel en chassis
2Kmaximum
industriëlerijcomfort
verf en afwerkingslak
100 µ) op de andere onderdelen
Geveerde dissel
(dwarsbladveren)
voor
en stabiliteit (totaal:
bij het rijden
•
Kipwagen
die geschikt
is voor een
technische(30
lading
van 10 t en een watervolume van 14,52 m³ DIN (zonder opzetschotten)
Onderhoudsvrije
zelfledigende
vochtvanger
l/min)
•
Onderstel
met veerbladen,
2"
1/2 kijkglazen
vooraan enindustriële
achteraandraaiplaat
op de tanken stabilisatieveer voor de dissel
Assen ADR
90 x 1850met
– 10G
t/as) en dubbel circuit 350 x 60 luchtremmen
•
Centrale
steunpoot
krik(9(EW)
Afdichting rondom
op de laadbak
•
Gegalvaniseerde
Exacte
Gegalvaniseerde frontladder
envochtvanger
voorafuitrusting
voor dekzeil en loopbrug
•
Onderhoudsvrije
zelfledigende
(30 l/min)
Gelast
trekoog met
Ø 40 mm
slijtring op de tank
•
2"
1/2 kijkglazen
vooraan
en achteraan
•
Centrale steunpoot
graanschuifmet
(390krik
x 330
mm) met uitloopmond op het achterste zijschot
(EW)
Draaiende vangmuil
achteraan
met volledige aansluitingen voor de verlichting, het remsysteem en het kippen van een tweede
•
Gegalvaniseerde
Exacte
strooikegel
aanhangwagen
•
As
ADR 150 x 2000 – 10G (15 t) en 420 x 180 remmen
Volledige verlichting
breedtemaatlichten)
•
Eenvoudige
reiniging (inclusief
en onderhoud.
Machine geleverd met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te
•
Kippen via olieaansluiting: 14 l cilinder op dubbel schommelframe Driezijdig kipsysteem (zijde: max. 45°, achteraan: max. 50°)
vergemakkelijken.
Thermoplastische
spatborden,
wielblokken
achterbumper
•
Industriële
productie
in grote seriën,
continuenlassen.
• jaar garantie
Eenvoudige
reiniging en onderhoud.
Machine geleverd met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te
3
(actievoorwaarden
van toepassing)
vergemakkelijken.
•
Industriële productie in grote seriën, continu lassen.
•
3 jaar garantie (actievoorwaarden van toepassing)
In deze prijs inbegrepen:
•
(3945 x2) Wielen Roadwing 385/65R22.5 WS767 160 K nieuw (Ø 1.090 x 385 mm, 4.500 kg per wiel bij 40 km/u)
•
(2400) Dekzeil met steun en loopbrug

Joskin Tetra Cap 5025/15R120
Driezijdige kipwagen voor transport

14.899 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

