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Zijnde al jarenlang bekend voor zijn robuustheid, is JPM gevestigd in het zuidwesten van Frankrijk, in een gebied dat 

bekend staat voor zijn traditionele smedenfamilies.

De roots van het bedrijf reiken ver terug, naar de essentie van ambachtelijke metaalbewerking. Traditie die de familie 

Massol, een familie van smeden, van vader op zoon overdraagt. Jean-Paul Massol erfde deze eeuwenoude knowhow 

over van vorige generaties. Hij spitste zich in de jaren 70 toe op de productie van laadbakken: het merk JPM is geboren. 

JPM staat voor robuustheid. Daar is de reputatie van het bedrijf op gebouwd. Doorheen de jaren zet JPM zijn groei voort 

met de productie van laadbakken, platforms, driezijdige kippers en afneembare containers in staal of aluminium.

GeSchiedeniS
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Toen Jean-Marc Féral en Yves Chevalier het bedrijf in 2007 overnamen, kende JPM een nieuwe dynamiek. Vanuit hun 

ervaring bij internationale bedrijven besloten ze om de ontwikkeling van JPM te boosten met perfomantie en kwaliteit 

als kernideeën. Zij voegden ‘modern’,’elegant’, en ‘internationaal’ aan ‘robuust’ toe voor een perfecte omschrijving van 

het merk. JPM produceert op industriële schaal robuuste en praktische laadbakken en platforms die even esthetisch zijn 

als een vrachtwagen zelf. Het bedrijf innoveert bovendien door de producten voortdurend aan de eisen van de gebrui-

kers aan te passen. 

Om groei te bevorderen acht JPM klanttevredenheid zeer belangrijk en richt daarom zijn aandacht op de volgende 

sterktes:

 ¾ Het bereiken van uitstekende prestaties met dank aan het personeelsmanagment dat zorgt voor een positieve 

ondernemingsfilosofie,

 ¾ Een industriële organisatie en gerobotiseerde functies met als nieuwste functie : lassen en verven,

 ¾ Verdere ontwikkeling voor constructies, afhankelijk van de door JPM overwogen uitgangspunten : robuustheid, 

bruikbaarheid, design en betrouwbaarheid,

 ¾ Verkoop- en dienstverlening is mogelijk in Frankrijk en heel Europa dankzij een groot netwerk.

en bedrijfSwaarde



6

 ¾ Opmaak: de producten worden nauwkeirug ontwikkelt en geautomatiseerd, om zo een hoge kwaliteits-

standaard te garanderen,

 ¾ Robuustheid: dimensiegerichte berekeningen en een precieze selectie van de opbouwmaterialen zorgen voor 

een overlaad capaciteit,

 ¾ Aantrekkelijk Design: het is JPM‘s wens om de constructies even esthetisch op te bouwen als deze van de trucks,

 ¾ Bruikbaarheid: overwegingen van suggesties en wensen van de eindgebruiker,

 ¾ Betrouwbaarheid: het vermijden van defecten en verlies van werkuren tijdens de dagelijkse bediening van 

onze kipper en open laadbak,

 ¾ Zekerheid: alle constructies worden voor levering getest en belangrijke, noodzakelijke documenten binnen Euro-

pa zijn ter beschikking.

Dankzij onze ervaring, ons personeel en onze technische mogelijkheden zijn wij in staat om onze doelen te verwezenlijken 

omtrent innovatie en succes verder te zetten.

prOductStrateGie
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 ¾ Lijst van verkooppartners verkrijgbaar op de website.

SamenwerKinG met autOfabriKanten        -          VerKOOppartnerS in heeL eurOpa

VerKOOp en dienStVerLeninG
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permanente VernieuwinG

◊	 Studiebureau van 8 personen

◊	 Jaarlijks deponeren van patenten en overzichten

permanente inVeSterinGen

◊	 Investeringen: sinds 6 jaar ca. 1 mio EUR per jaar

◊	 Tewerkgestelden: 140 personen

◊	 Terreingrootte: 57.800 m²

◊	 Werkplaatsen: 11.500 m²

◊	 Magazijn: 2.000 m²

2009
2010

2008

2011
2012

2013
2014

Uitbreiding van 

het productaan-

bod tot 7.5T
Diefstalbevei-

liging voor de 

afneembare 

kipper

Open laadbak 

in aluminium

TRIVA TP

en modulariteit

TRIVA

VernieuwinG en OntwiKKeLinG
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Leider Op de franSe marKt met meer dan 50% marKtaandeLen

induStriëLe prOductie

◊	 11.500 m² werkplaatsen voorzien voor aluminium  

en staal

◊	 Lijn van automatische poedercoating

◊	 Talrijke lasrobots 

◊	 Geïnformatiseerd productiebeheer

KnOw-hOw VOOr maatwerK

◊	 3.300 m² voor maatwerk

◊	 	Gekwalificeerd	handwerk

2010 2011 2012 2013 Soll 2014

4526

5282 5333
5950

6500

ANZAHL PRODUZIERTER KIPPER

miLieu- en KwaLiteitSmanaGmentSySteem

◊	 Kwalitieitsoperator UTAC:  

Certificaat	HCT/12.N1017-1

GrOOt OnderdeLenaanbOd en SpeciaLe 
apparatuur

bedrijfSmiddeLen



10 www.bennes-jpm.com
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aLuminium
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DriezijDige Kipper 

 ¾ Kippen door schaarcilinder met kompassysteem en grotere draagkracht

 ¾ Kiphoek langs de zij- en achterkant ca. 48°

 ¾ Kipsnelheid sneller dan een telescoopcilinder en de cilinder komt onderaan niet uit het frame

 ¾ Conische achterste paal in stijl, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Zijdeuren	in	aluminium	buisprofiel	met	een	dikte	van	2.8	mm,	een	hoogte	van	400	mm,	neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar 

 ¾ Ruberren buffer stops op zijscharnieren

 ¾ Sjorogen	in	laadbrug	volgens	DIN	EN	12640,	800	daN

 ¾ Toepasselijk	naargelang	norm/land	optioneel	verkrijgbaar

 ¾ Bijvoorbeeld: tot lengte 3.400 mm 6 sjorogen, vanaf 3.400 mm 8 sjorogen



14 *volgens de garantievoorwaarden

aLuminium

carrOSSerie

 ¾ Vloerplaat in aluminium van kwaliteit 5083 H111, 

met een dikte van 4 mm, met versterking en 

buisvormige langsliggers

 ¾ 	Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, beschik-

baar met dubbele beveiliging 

 ¾  Voorkant alu heeft een hoogte van 450 mm

 ¾ 	Cabinebeschermer	in	aluminiumprofielen, 

afneembaar

 ¾ Achterdeur in aluminium, dikte van 2.8 mm, 

hoogte van 450 mm met steunmuren, automati-

sche opening

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropylene wielkasten, zwart, met in catafo-

rese behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)
14

KipSySteem

 ¾ Frame	in	aluminiumprofiel,	dikte	van	6	mm

 ¾ Geperforeerde langsligger, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Kippen door schaarcilinder

 ¾ Bedekte elektrische pompgroep, optimale be-

scherming, 3L houder, druk: 320 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W en veiligheidsknop

 ¾ 4 bolscharnieren onder elke hoek van de kipper 

met ingebouwde veiligheden om foutief kippen 

te voorkomen

afwerKinG

 ¾ Gelakeerde uitrusting, totale laag  120 µm: Staal-

stralen + afwerking epoxy poederlak

*volgens de garantievoorwaarden
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driezijdiGe Kipper

X

X

X

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwedige lengte : van 2.160 tot 4.160 mm

◊	 Uitwendige lengte : von 2.200 tot 4.200 mm

draaGKracht SchaarcicLinder

3.600 mm 3,7t.

3.200 mm 4,3t.

5,2t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 410 kg

◊	 3.200 mm : 440 kg

◊	 3.600 mm : 490 kg

◊	 4.000 mm : 520 kg
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aLuminium driezijdiGe Kipper met

16
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 ¾ Sjorogen	in	laadbrug	volgens	DIN	EN	12640,	800	daN

 ¾ Toepasselijk	naargelang	norm/land	optioneel	verkrijgbaar

 ¾ Bijvoorbeeld: tot lengte 3.400 mm 6 sjorogen, vanaf 3.400 mm 8 sjorogen

 ¾ Zijdeuren	in	aluminium	buisprofiel	met	een	dikte	van	2.8	mm,	een	hoogte	van	400	mm,	neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar 

 ¾ Rubberen buffer stops op zijbordscharnieren

 ¾ Conische achterste paal in stijl, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Kippen over schaarcilinder met kompassysteem en grotere draagkracht 

 ¾ Kiphoek aan zijkant en achterkant ca. 48°

 ¾ Kipsnelheid sneller dan telescopisch cilinder en steekt de frame niet uit

StaLen frame en cabinebeSchermer



18 *volgens de garantievoorwaarden

carrOSSerie

 ¾ Vloerplaat in aluminium van kwaliteit 5083 H111, 

met een dikte van 4 mm, met versterking en 

buisvormige langsliggers

 ¾ 	Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, 

beschikbaar met dubbele beveiliging 

 ¾  Voorkant alu heeft een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Achterdeur in aluminium, dikte van 2.8 mm, 

hoogte van 450 mm met steunmuren, automati-

sche opening

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

aLuminium driezijdiGe Kipper met
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KipSySteem

 ¾ Kipsysteem	S355	in	staalprofiel,	dikte	4	en	5	mm

 ¾ Geperforeerde langsligger, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Kippen door scharencilinder

 ¾ Bedekte elektrische pompgroep, optimale be-

scherming, 3L houder, druk: 320 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W en veiligheidsknop

 ¾ 4 bolscharnieren onder elke hoek van de kipper 

met ingebouwde veiligheden om foutief kippen 

te voorkomen

afwerKinG

 ¾ Gelakeerde uitrusting, totale laag  120 µm: Staal-

stralen + afwerking epoxy poederlak

*volgens de garantievoorwaarden
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X

X

X

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte: van 2.160 tot 4.160 mm

◊	 Uitwendige lengte: van 2.200 tot 4.200 mm

draaGKracht SchaarciLinder

3.600 mm 3,7t.

3.200 mm 4,3t.

5,2t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 424 kg

◊	 3.200 mm : 456 kg

◊	 3.600 mm : 505 kg

◊	 4.000 mm : 540 kg

StaaL frame en cabinebeSchermer
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StaaL
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driezijdiGe Kipper 

 ¾ Conische achterste stijl in staal, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Kippen over schaarcilinder met kompassysteem en grotere draagkracht 

 ¾ Kiphoek aan zijkant en achterkant ca. 48°

 ¾ Kipsnelheid sneller dan een telescoopcilinder en de cilinder komt onderaan niet uit het frame

 ¾ Sjorogen	in	laadbrug,	DIN	EN	12640,	800	daN

 ¾ Naargelang	norm/land	optioneel	te	verkrijgen

 ¾ Voorbeeld: tot lengte 3.400 mm 6 sjorogen, vanaf 3.400 mm 8 sjorogen

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm,	neerklapbaar,	afneembaar	en	verwisselbaar.	Gladde	staalprofielen,	ideaal	voor	reclamedoeleinden

 ¾ Zijdeuren in aluminium met een hoogte van 400 mm, zijn in optie beschikbaar



22 *volgens de garantievoorwaarden

carrOSSerie

 ¾ Bodemplaat in staal HX500, dikte 3 mm, met 

versterking en buisvormige langsliggers

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, 

verkrijgbaar met dubbele beveiliging

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾ Buisvormige voorfront in staal S355 met een 

dikte van 2 mm en een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 

mm, automatische beveiligde opening met een 

hoogte van 450 mm

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

StaaL

22

KipSySteem

 ¾ Kipsysteem	S355	in	staalprofiel,	dikte	4	en	5	mm

 ¾ Geperforeerde langsligger, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Kippen door schaarcilinder

 ¾ Bedekte elektrische pompgroep, optimale be-

scherming, 3L houder, druk: 320 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W en veiligheidsknop

 ¾ 4 bolscharnieren onder elke hoek van de kipper 

met ingebouwde veiligheden om foutief kippen te 

voorkomen

afwerKinG

 ¾ 	Totale	laag	120	µm	/	1.200	Std.	zoutmist

 ¾ Staalstralen + anti-corrosiepoeder + afwerking 

epoxy poederlak apart aangebracht op elk stuk

 ¾ Afdichting tussen de niet continu gelaste 

elementen *volgens de garantievoorwaarden



d
r

ie
zi

jd
iG

e
K

ip
p

e
r

23

driezijdiGe Kipper

X

X

X

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte: van 2.160 tot 4.160 mm

◊	  Uitwendige lengte: van 2.200 tot 4.200 mm

draaGKracht SchaarciLinder

3.600 mm 3,42t.

3.200 mm 4,07t.

4,95t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 598 kg

◊	 3.200 mm : 662 kg

◊	 3.600 mm : 746 kg

◊	 4.000 mm : 830 kg
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StaaL driezijdiGe Kipper met
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 ¾ Conische achterste paal in stijl, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Kippen over schaarcilinder met kompassysteem en grotere draagkracht 

 ¾ Kiphoek aan zijkant en achterkant ca. 48°

 ¾ Kipsnelheid sneller dan een telescoopcilinder en de cilinder komt onderaan niet uit het frame

bLOKKerinG aan 90°

 ¾ Sjorogen	in	laadbrug,	DIN	EN	12640,	800	daN

 ¾ Naargelang	norm/land	optioneel	te	verkrijgen

 ¾ Voorbeeld: tot lengte 3.400 mm 6 sjorogen, vanaf 3.400 mm 8 sjorogen

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm,	neerklapbaar,	afneembaar	en	verwisselbaar.	Gladde	staalprofielen,	ideaal	voor	reclamedoeleinden

 ¾ Opening	zijboorden	90°/180°	door	scharnieren	met	mechanische	blokkering	aan	90°
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carrOSSerie

 ¾ Bodemplaat in staal HX500, dikte 3 mm, met 

versterking en buisvormige langsliggers

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, verkrijg-

baar met dubbele beveiliging

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾ Buisvormige voorfront in staal S355 met een 

dikte van 2 mm en een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 

mm, automatische beveiligde opening met een 

hoogte van 450 mm

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

StaaL driezijdiGe Kipper met

KipSySteem

 ¾ Kipsysteem	S355	in	staalprofiel,	dikte	4	en	5	mm

 ¾ Geperforeerde langsliggers, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Kippen door scharencilinder

 ¾ Bedekte elektrische pompgroep, optimale be-

scherming, 3L houder, druk: 320 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W en veiligheidsknop

 ¾ 4 bolscharnieren onder elke hoek van de kipper 

met ingebouwde veiligheden om foutief kippen te 

voorkomen

afwerKinG

 ¾ 	Totale	laag	120	µm	/	1.200	Std.	zoutmist

 ¾ Staalstralen + anti-corrosiepoeder + afwerking 

epoxy poederlak apart aangebracht op elk stuk

 ¾ Afdichting tussen de niet continu gelaste 

elementen
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X

X

X

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte: 1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte: van 2.160 tot 4.160 mm

◊	  Uitwendige lengte: van 2.200 tot 4.200 mm

draaGKracht SchaarciLinder

3.600 mm 3,42t.

3.200 mm 4,07t.

4,95t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 598 kg

◊	 3.200 mm : 662 kg

◊	 3.600 mm : 746 kg

◊	 4.000 mm : 830 kg

bLOKKerinG aan 90°
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aLuminium
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achterwaartSe Kipper

 ¾ Conische achterste stijl in staal, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor  grote lading

 ¾ Afdekking voor elektrische pompgroep

 ¾ Ideale bescherming voor optimale weersbestendigheid

 ¾ Biologische afbreekbare olie optioneel verkrijgbaar

 ¾ Achterdeur in aluminium met een dikte van 2.8 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Automatisch beveiligde opnening van de achterdeur bij het kippen, scharnierend bovenaan

 ¾ Zijdeuren	in	buisprofiel	in	aluminium	met	een	dikte	van	2.8	mm,	een	hoogte	van	350	mm,	neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar 

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast
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text

carrOSSerie

 ¾ texte

KipSySteem

 ¾ texte

Sicherheit

 ¾ texte

afwerKinG

 ¾ texte

*gemäß unseren Garantiebedingungen30 *volgens de garantievoorwaarden

KipSySteem

 ¾ Frame	in	aluminiumprofiel,	dikte	van	6	mm

 ¾ Geperforeerde langsliggers, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Telescopische kipcilinder 3 trappen, Kiphoek 48°

 ¾ Elektrische pompgroep, 7L houder, druk: 180 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W

 ¾ Veiligheidsknop

afwerKinG

 ¾ Gelakeerde uitrusting, totale laag  120 µm

 ¾ Staalstralen

 ¾ Afwerking met een epoxy poederlak aange-

bracht op elk stuk apart

carrOSSerie

 ¾ Vloerplaat in aluminium van kwaliteit 5083 H111, 

met een dikte van 4 mm, met versterking en 

buisvormige langsliggers

 ¾ Smeerapparaat op de as van de spil

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, verkrijg-

baar met dubbele beveiliging

 ¾ Voorkant alu heeft een hoogte van 450 mm

 ¾ 	Cabinebeschermer	in	aluminiumprofielen, 

afneembaar

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

 ¾ Sjorogen optioneel verkrijgbaar

aLuminium
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driezijdiGe Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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achterwaartSe Kipper

draaGKracht teLeScOpiSche ciLinder

X

X

X

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.160 tot 4.160 mm

◊	  Uitwendige lengte : van 2.200 tot 4.200 mm

3.600 mm 3,8t.

3.200 mm 4,6t.

5,4t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 330 kg

◊	 3.200 mm : 360 kg

◊	 3.600 mm : 390 kg

◊	 4.000 mm : 420 kg
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aLuminium achterwaartSe Kipper met
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 ¾ Conische achterste stijl in staal, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Afdekking voor elektrische pompgroep

 ¾ Ideale bescherming voor optimale weersbestendigheid

 ¾ Biologische afbreekbare olie optioneel verkrijgbaar

 ¾ Achterdeur in aluminium met een dikte van 2.8 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Automatisch beveiligde opnening van de achterdeur bij het kippen, scharnierend bovenaan

 ¾ Zijdeuren	in	buisprofiel	in	aluminium	met	een	dikte	van	2.8	mm,	een	hoogte	van	350	mm,	neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar 

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

StaaL frame en cabinebeSchermer
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text

carrOSSerie

 ¾ texte

KipSySteem

 ¾ texte

Sicherheit

 ¾ texte

afwerKinG

 ¾ texte

*gemäß unseren Garantiebedingungen34 *volgens de garantievoorwaarden

KipSySteem

 ¾ Kipsysteem	S355	in	staalprofiel,	dikte	4	en	5	mm

 ¾ Geperforeerde langsliggers, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Telescopische kipcilinder 3 trappen, Kiphoek 48°

 ¾ Elektrische pompgroep, 7L houder, druk: 180 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W

 ¾ Veiligheidsknop

afwerKinG

 ¾ Gelakeerde uitrusting, totale laag  120 µm

 ¾ Staalstralen

 ¾ Afwerking met een epoxy poederlak aange-

bracht op elk stuk apart

carrOSSerie

 ¾ Vloerplaat in aluminium van kwaliteit 5083 H111, 

met een dikte van 4 mm, met versterking en 

buisvormige langsliggers

 ¾ Smeerapparaat op de as van de spil

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, verkrijg-

baar met dubbele beveiliging

 ¾  Voorkant alu heeft een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

 ¾ Sjorogen optioneel verkrijgbaar

aLuminium achterwaartSe Kipper met
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driezijdiGe Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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draaGKracht teLeScOpiSche ciLinder

X

X

X

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.160 tot 4.160 mm

◊	  Uitwendige lengte : van 2.200 tot 4.200 mm

3.600 mm 3,7t.

3.200 mm 4,5t.

5,3t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 369 kg

◊	 3.200 mm : 400 kg

◊	 3.600 mm : 431 kg

◊	 4.000 mm : 462 kg

StaaL frame en cabinebeSchermer
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StaaL
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achterwaartSe Kipper

 ¾ Conische achterste stijl in staal, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Afdekking voor elektrische pompgroep

 ¾ Ideale bescherming voor optimale weersbestendigheid

 ¾ Biologische afbreekbare olie optioneel verkrijgbaar

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Automatisch beveiligde opnening van de achterdeur bij het kippen, scharnierend bovenaan

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm, neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar

 ¾ Gladde	staalprofielen,	ideaal	voor	reclamedoeleinden
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text

carrOSSerie

 ¾ texte

KipSySteem

 ¾ texte

Sicherheit

 ¾ texte

afwerKinG

 ¾ texte

*gemäß unseren Garantiebedingungen38 *volgens de garantievoorwaarden

KipSySteem

 ¾ Kipsysteem	S355	in	staalprofiel,	dikte	4	en	5	mm

 ¾ Geperforeerde langsliggers, moeren en bouten op 

het raamwerk

 ¾ Telescopische kipcilinder 3 trappen, Kiphoek 48°

 ¾ Elektrische pompgroep, 7L houder druk: 180 bars

 ¾ Afstandsbediening	noodstop	cabine,	stijgen/dalen

VeiLiGheid

 ¾ Veiligheid elektroventiel op cilinder

 ¾ Hoofdschakelaar 1.600 W

 ¾ Veiligheidsknop

afwerKinG

 ¾ 	Totale	laag	120	µm	/	1.200	Std.	zoutmist

 ¾ Staalstralen + anti-corrosiepoeder + afwerking 

epoxy poederlak apart aangebracht op elk stuk

 ¾ Afdichting tussen de niet continu gelaste 

elementen

carrOSSerie

 ¾ Bodemplaat in staal HX500, dikte 3 mm, met 

versterking en buisvormige langsliggers

 ¾ Smeerapparaat op de as van de spil

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, verkijg-

baar met dubbele beveiliging

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾ Buisvormige voorfront in staal S355 met een 

dikte van 2 mm en een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet

 ¾ Sjorosen optioneel verkrijgbaar

StaaL



d
r

ie
zi

jd
iG

e
K

ip
p

e
r

39

driezijdiGe Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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achterwaartSe Kipper

draaGKracht teLeScOpiSche ciLinder

X

X

X

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.160 tot 4.160 mm

◊	  Uitwendige lengte : van 2.200 tot 4.200 mm

5,1t.

3.600 mm 3,5t.

3.200 mm 4,3t.

Gewicht

◊	 2.800 mm : 572 kg

◊	 3.200 mm : 628 kg

◊	 3.600 mm : 684 kg

◊	 4.000 mm : 740 kg
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afneembare Kipper

 ¾ Conische achterste stijl in staal, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

VeiLiGheid

 ¾ Buisvormige	stalen	haak	met	diefstalbeveiliging,	diam.	30	mm,	op	staalprofiel	en	buisstructuur	gelast

 ¾ Achterdeur in aluminium met een dikte van 2.8 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Dubbele universele achterdeur 

 ¾ Zijdeuren	in	buisprofiel	in	aluminium	met	een	dikte	van	2.8	mm,	een	hoogte	van	350	mm,	neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar 
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text

42 *volgens de garantievoorwaarden

haaK 

 ¾ Langsliggers in de vorm van een Z, met een 

hoogte van 158 mm en dikte van 8 mm

 ¾ Breedte van de langsliggers, 850 of 1060 mm

 ¾ Hoogte van de haak op 920 mm

afwerKinG

 ¾ Gelakte uitrusting, totale laag  120 µm

 ¾ Staalstralen

 ¾ Afwerking met een epoxy poederlak aange-

bracht op elk stuk apart

carrOSSerie

 ¾ Vloerplaat aluminium 5083 H111, met een dikte 

van 4 mm, met versterking door dwarsliggers in 

U, geplaatst om de 350 mm

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, verkrijg-

baar met dubbele beveiliging

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾  Voorkant alu heeft een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Achterste rollen in gegalvaniseerde staal

 ¾ Sjorogen optioneel verkrijgbaar

aLuminium
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afneembare Kipper

Sicherheit

 ¾ Buisvormige haak staal mit Diebstahlsicherung, diameter 30 mm, gelast op een buisstructuur van 120 x 60 mm

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Dubbele achterdeur oder pendelnd mit manueller Betätigung

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm, neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar

 ¾ Glatte	Stahlprofile	eignen	sich	wunderbar	für	Werbung

 ¾ Afneembare conische achterste paal en staal, met Stecksystem und feuerverzinkt

 ¾ Nachziehbar,	um	jegliches	Spiel	zu	vermeiden

 ¾ Jederzeit	abnehmbar,	daher	ideal	zum	Aufladen	von	sperriger	Ware
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afneembare Kipper

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.800 2.000 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 2.080 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.160 tot 3.960 mm

◊	 Uitwendige lengte: van 2.200 tot 4.000 mm

Gewicht

◊	 3.200 mm : 288 kg

◊	 3.500 mm : 315 kg
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StaaL
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afneembare Kipper

VeiLiGheid

 ¾ Buisvormige haak staal met diesftalbeveiliging, diameter 30 mm, gelast op een buisstructuur van 120 x 60 mm

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Dubbele universele achterdeur

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm, neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar

 ¾ Gladde	staalprofielen,	ideaal	voor	reclamedoeleinden

 ¾ Conische achterste stijl in staal, met plug-insysteem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om speling te verkomen

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading
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text

46 *volgens de garantievoorwaarden

haaK 

 ¾ Langsliggers in IPE 140

 ¾ Breedte van de langsliggers, 850 of 1060 mm

 ¾ Hoogte van de haak op 920 mm

afwerKinG

 ¾ 	Totale	laag	120	µm	/	1.200	Std.	zoutmist

 ¾ Staalstralen

 ¾ Anti-corrosiepoeder + afwerking epoxy poederlak 

apart aangebracht op elk stuk

 ¾ Afdichting tussen de niet continu gelaste 

elementen

carrOSSerie

 ¾ Bodemplaat in staal HX500, dikte 3 mm, met 

versterking en buisvormige langsliggers

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren, verkrijg-

baar met dubbele beveiliging

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾ Buisvormige voorfront in staal S355 met een 

dikte van 2 mm en een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Prädisponierte	Knotenbleche	für	Aufsatzbord-

wände

 ¾ Boven de zijdeuren is steun voorzien voor even-

tuele zijdeur verhoogsels

 ¾ Achterste rollen in gegalvaniseerde staal

 ¾ Sjorogen optioneel verkrijgbaar

StaaL
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afneembare Kipper

Sicherheit

 ¾ Buisvormige haak staal mit Diebstahlsicherung, diameter 30 mm, gelast op een buisstructuur van 120 x 60 mm

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 mm, hoogte van 450 mm

 ¾ Dubbele achterdeur oder pendelnd mit manueller Betätigung

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm, neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar

 ¾ Glatte	Stahlprofile	eignen	sich	wunderbar	für	Werbung

 ¾ Afneembare conische achterste paal en staal, met Stecksystem und feuerverzinkt

 ¾ Nachziehbar,	um	jegliches	Spiel	zu	vermeiden

 ¾ Jederzeit	abnehmbar,	daher	ideal	zum	Aufladen	von	sperriger	Ware
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afneembare Kipper

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.800 2.000 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 2.080 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.160 tot 3.960 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.200 tot 4.000 mm

Gewicht

◊	 3.200 mm : 510 kg

◊	 3.500 mm : 558 kg
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Open LaadbaK aLuminium met hOuten VLOer

LaadVer-
mOGen tOt 
4.000 KG

48



O
p

e
n

 
La

a
d

b
a

K

49

 ¾ Afneembare achterste stijl in aluminium, met plug-in systeem

 ¾ Regelbaar, om mogelijke spelingen te vermijden

 ¾ Makkelijk afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Totale hoogte van hulpframe tot laadvloer : 225 mm

 ¾ Compact platform

 ¾ Lichte open laadbak met hoog laadvermogen en bovendien zeer robuust

 ¾ Maximaal laadvermogen van 4.000 kg (het werkelijk laadvermogen van het voertuig is 

daarbij	beslissend)	TUV	uitgetest	volgens	DIN	EN	12642	Code	L	

 ¾ Uitrekbare sjorogen geïntegreerd in de rand, uit verzinkt staal, ca. om de 850 mm

 ¾ Vastzetten	van	de	lading	TUV	getest	volgens	DIN	EN	12640

en zijSchOtten in aLuminium
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text

50 *volgens de garantievoorwaarden

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

afwerKinG

 ¾ Gelakeerde uitrusting, totale laag  120 µm

 ¾ Staalstralen

 ¾ Afwerking met een epoxy poederlak aange-

bracht op elk stuk apart

carrOSSerie

 ¾ Langsliggers in aluminium, dikte van 4 mm

 ¾ Frame in aluminium, dikte van 3 mm

 ¾ Aluminium dwarsliggers onder laadvloer, hoogte 

60 mm

 ¾ Veelvuldige antislipbare houten vloer, met een 

dikte van 15 mm

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Voorkant alu heeft een hoogte van 450 mm

 ¾ 	Cabinebeschermer	in	aluminiumprofielen, 

afneembaar

 ¾ Zijdeuren en achterdeur in geanodiseerde alu-

minium, dikte van 25 mm, hoogte van 400 mm, 

neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar

 ¾ Handvaten voor vergrendeling zijn geïntegreerd 

in de zijdeuren

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

Open LaadbaK aLuminium met hOuten VLOer
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Open LaadbaK

 ¾ texte

 ¾ texte

 ¾ texte

 ¾ texte
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LandinGSzeKerheid din en 12640

rObuuStheid din en 12642 cOde L

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte: 1.820 1.920 2.020 2.120 2.220 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte: van 2.160 tot 4.560 mm

◊	  Uitwendige lengte: van 2.250 tot 4.650 mm

Gewicht

◊	 3.300 mm : 220 kg

◊	 4.000 mm : 255 kg

◊	 4.600 mm : 285 kg

en zijSchOtten in aLuminium
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aLuminium
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Open Laadbak

mOduLariteit danKzij mOduLair principe

 ¾ Platform kan op eigen wens met dezelfde speciale uitvoeringen als voor de kipper ontworpen worden

 ¾ Afneembare achterste stijl in staal, met plug-in systeem en verzinkt

 ¾ Regelbaar, om mogelijke spelingen te vermijden

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Zijdeuren	in	buisprofiel	in	aluminium	met	een	dikte	van	2.8	mm,	een	hoogte	van	350	mm,	neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar

Lichtheid en rObuuStheid

 ¾ Hoger laadvermogen en volledig gelast platform
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TexT

54 *volgens de garantievoorwaarden

 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer 

weerstand dan een standaard galvanisatie)

 ¾ Sjorogen optioneel in laadvloer     

afwerKinG                                                              

 ¾ Gelakeerde uitrusting, totale laag  120 µm

 ¾ Staalstralen

 ¾ Afwerking met een epoxy poederlak aange-

bracht op elk stuk apart

carrOSSerie

 ¾ Vloerplaat in aluminium van kwaliteit 5083 H111, 

met een dikte van 4 mm, met versterking en 

buisvormige langsliggers

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren en 

achterdeur, verkrijgbaar met dubbele beveiling

 ¾ Rubberen zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾ Buisvormige voorfront in alu met een hoogte van 

450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm, 

cabinebeschermer	in	aluminiumprofielen	opti-

oneel verkrijgbaar

 ¾ Achterdeur in aluminium met een dikte van 2.8 

mm, hoogte van 350 mm, neerklapbaar, 

afneembaar en verwisselbaar

aLuminium
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Open Laadbak

 ¾ texte

 ¾ texte

 ¾ texte

 ¾ texte
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Open Laadbak

Gewicht

◊	 3.300 mm : 222 kg

◊	 4.000 mm : 260 kg

◊	 4.600 mm : 293 kg

afmetinGen

◊	 Inwedige breedte: 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte: van 2.110 tot 4.510 mm

◊	  Uitwendige lengte : van 2.220 tot 4.620 mm
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Open Laadbak

mOduLariteit danKzij mOduLair principe

 ¾ Platform kan op eigen wens met dezelfde speciale uitvoeringen als voor de kipper ontworpen worden

 ¾ Afneembare achterste stijl in staal, met plug-in systeem en verzinkt

 ¾ Regelbaar om mogelijke spelingen te vermijden

 ¾ Afneembaar, ideaal voor grote lading

 ¾ Buisvormige zijdeuren in staal S355 met een dikte van 2 mm, gelast met een continue laser, een hoogte van 350 

mm, neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar

 ¾ Gladde	staalprofielen,	ideaal	voor	reclamedoeleinden

rObuuStheid

 ¾ Volledig gelast platform
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 ¾ Polypropene wielkasten, zwart, met in cataforese 

behandelde steunen

 ¾ Gehomologeerde zijafscherming in aluminium, 

zwarte lak

 ¾ Boutwerk behandeld met Geomet (5x meer weer-

stand dan een standaard galvanisatie)

 ¾ Sjorogen optioneel in laadvloer

afwerKinG

 ¾ Totale	laag	120	µm	/	1.200	Std.	zoutmist

 ¾ Staalstralen

 ¾ Anti-corrosiepoeder + afwerking epoxy poederlak 

apart aangebracht op elk stuk

 ¾ Afdichting tussen de niet continu gelaste 

elementen

carrOSSerie

 ¾ Bodemplaat in staal HX500, dikte 3 mm, met 

versterking en buisvormige langsliggers

 ¾ Randprofiel	geschikt	voor	bevestiging	spanrie-

men over gans de lengte

 ¾  Ingebouwde sluitingen van de zijdeuren en 

achterdeur, verkrijgbaar met dubbele beveiliging

 ¾ Rubbere zij- en achterklepscharnieren, stootvast

 ¾ Buisvormige voorfront in staal S355 met een 

dikte van 2 mm en een hoogte van 450 mm

 ¾ Gegalvaniseerde afneembare getraliede cabine-

beschermer in staal met een diameter van 4 mm

 ¾ Achterdeur in staal S355 met een dikte van 2 

mm, hoogte van 350 mm, neerklapbaar, afnee-

mbaar en verwisselbaar

StaaL
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Open Laadbak
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Open Laadbak

Gewicht

◊	 3.300 mm : 362 kg

◊	 4.000 mm : 425 kg

◊	 4.600 mm : 479 kg

afmetinGen

◊	 Inwendige breedte : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Uitwendige breedte:  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Inwendige lengte : van 2.110 tot 4.510 mm

◊	 Uitwendige lengte : van 2.220 tot 4.620 mm
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taLrijKe

... OnGeVeer 100 OptieS ... 

die aanpaSbaar zijn Op het GeheeL Van OnS Gamma dOOr

SimpeL bOutwerK
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder

a
c

h
te

r
w

a
a

r
tS

e
K

ip
p

e
r

61

AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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OptieS

aanpaSbaarheid
& GemaKKeLijKheid
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de KOfferS tuSSen Kipper en cabine 

KOffer in aLuminium Of StaaL

 ¾ Aluminium 3 mm of staal 2 mm

 ¾ 2 deuren met afdichting en ingevoegde sluiting met slot

 ¾ Doorgang deur 520 mm

 ¾ Gasveer op beide deuren

 ¾ Steunen voor rekken

 ¾ Geleverd met chassisverlenging om vast te bouten, alu 

of staal, afhankelijk van de uitvoering koffer

in Optie

 ¾ Legplank in hout met 

een dikte van 15 mm

 ¾ Geperforeerde mand in 

plaatijzer, hoogte van 

250 mm, in aluminium 

of staal

	AFMETINGEN (in mm) 
Breedte 600

GEWICHT (in kg) Aantal 
rekken 
steunen 

Hoogte Diepte Aluminium Staal

800 1800 60 120 1

800 2000 70 130 1

1300 1800 90 170 2

1300 2000 95 190 2

1500 2000 105 210 3

Raadpleeg ons voor andere afmetingen.



d
r

ie
zi

jd
iG

e
K

ip
p

e
r

63

DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

O
p

ti
e

S

63

Of in de LaadbaK

KOffer Op VOetenSteunen

 ¾ Koffer hoogte 800 mm + voetsteunen

 ¾ Voetsteunen gelast aan koffer, gebout aan laadvloer

 ¾ Openen van de kofferdeuren zonder de kipperdeuren 

te openen

 ¾ Voor meer technische gegevens, zie pg 64 : werkkoffers

KOffer met afGeStOmpte hOeKen

 ¾ Openingen vanboven

 ¾ Sluiting via klep

 ¾ Mogelijkheid tot gebruik van een hangslot

 ¾ Voor meer technische gegevens, zie pg 64 : werkkoffers

	AFMETINGEN (in mm) 
Breedte 600

GEWICHT (in kg)

Hoogte Diepte Aluminium Staal

800 1980 70 130

AFMETINGEN (in mm) 
Breedte 600

GEWICHT (in kg)

Hoogte Diepte Aluminium Staal

500/600 1980 50 95
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de KOfferS Onder de LaadbaK

pOLyurethane KOfferS

 ¾ Geleverd	met	fixatieondersteuningen

 ¾ Afsluitbaar 

inOx KOfferS

 ¾ Geleverd	met	fixatieondersteuningen

 ¾ Afsluitbaar 

AFMETINGEN (in mm) GEWICHT 
(in kg)Breedte Hoogte Diepte

500 400 370 17

700 400 370 21

AFMETINGEN (in mm) GEWICHT 
(in kg)Breedte Hoogte Diepte

500 400 370 7

600 360 400 8

750 430 450 12
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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uniVerSeLe achterdeur en OptieS

uniVerSeLe achterdeur =  achterdeur met 
autOmatiSche OpeninG + 2 Opendraaiende 

deuren

 ¾ Aluminium 2.8 mm dik of staal 2 mm dik

 ¾ Hoogte van 450 mm

 ¾ Versterkte scharnieren

 ¾ Vervangbaar met standaard achterdeur

SchuifLuiK in achterdeur

 ¾ Afmetingen 300 x 300 mm

 ¾ Afsluitbaar 

 ¾ Kan vastgezet worden in open positie

 ¾ Verkrijgbaar op standaard en universele achter-

deur

Stalen versie

Aluminium versie
GEWICHT (in kg)

Aluminium Staal

34 47
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GehOmOLOGeerd achterbumper 

treKbOL Of uniVerSeLe treKbOL

 ¾ 13-polige stekdoos

 ¾ Adapter op aanvraag

Gewicht

 ¾ Volledige inrichting: 45 kg

beScherminGSrOOSter achterLichten 

 ¾ Naargelang	de	autofabrikant	zijn	er	verschillen-

de modellen

triVa entrepriSe

 ¾ Conform	aan	de	richtlijn	70/221/CE

 ¾ Gehomologeerd	achterbumper	voor	GVW:	≤	8t.

 ¾ Gehomologeerde	trekhaakbalk	voor	MTM:	≤	11,5t.

LichtKaSten

 ¾ Verhoogd en dieper gemonteerd

 ¾ Voor een perfecte bescherming van de achter-

lichten

beSchiKbaar VOOr VOertuiGen met een ttm Van/tOt 5t.
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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met treKhaaKbaLK

penKOppeLinG Of treKbOL

 ¾ Penkoppeling: 2 verschillende modellen verkrijg-

baar

 ¾ 13-polige stekdoos

 ¾ Adapter op aanvraag

Gewicht VOLLediGe inrichtinG

 ¾ Naargelang	de	vangmuilkoppeling	:	55-60	kg

beScherminGSrOOSter (Optie)

triVa tp

 ¾ Conform	aan	de	richtlijn	70/221/CE

 ¾ Gehomologeerd	achterbumper	voor	GVW:	≤	8t.

 ¾ Gehomologeerde	trekhaakbalk	voor	MTM:	≤	11,5t.

LichtKaSten

 ¾ Verhoogd en dieper gemonteerd

 ¾ Voor een perfecte bescherming van de achter-

lichten

cOmpact

beSchiKbaar VOOr VOertuiGen met een ttm Van/tOt 7,5t.
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VerhOGinGen

zijKant VerhOGinGen met rechte hOeKen

 ¾ Hoogte 450 of 900 mm

 ¾ Geperforeerd aluminium net

 ¾ Geperforeerd stalen net

 ¾ Aluminium planken

achterVerhOGinG met hOGe articuLatie

 ¾ Hoogte 450 of 900 mm

 ¾ Geperforeerd aluminium net

 ¾ Aluminium planken

achterVerhOGinG met dubbeLe deur (aLLeen met uniVerSeLe achterdeur)

 ¾ Hoogte 450 of 900 mm

 ¾ Geperforeerd aluminium net

 ¾ Aluminium planken
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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...

zijKant VerhOGinGen met afGeSchuinde hOeKen

 ¾ Hoogte 450 of 900 mm

 ¾ Geperforeerd aluminium net

 ¾ Geperforeerd stalennet

 ¾ Aluminium planken

GEWICHT

Paar zijkant verhog.
afgeschuinde hoeken

Paar zijkant 
verhog.

rechte hoeken

Paar	1/3-2/3	
gearticuleerde 
zijkant verhog.Hoogte 900 Hoogte 450

Geperf. stalen 24	kg/m 13	kg/m Gewicht 
afgestoomde 

hoeken
+ 15 kg

Gewicht 
afgestoomde 

hoeken 
+ 20 kg

Geperf. alu 13	kg/m 7	kg/m

Alu planken 20	kg/m 10	kg/m

Achterverhog.
alu planken

25 kg 15 kg

LateraLe GearticuLeerde 
VerhOGinGen 1/3 - 2/3 OVer 300 mm

 ¾ Hoogte 900 mm

 ¾ Aluminium planken
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cabinebeScherminG

Standaard aLuminium cabinebeScherminG

 ¾ Aluminium	profielen

 ¾ Standaarduitrusting bij aluminium contructies

 ¾ TUV-geteste sjorogen optioneel verkrijgbaar

 ¾ Gewicht: ca. 21,5 kg over 900 mm hoogte

cabinebeScherminG in GeperfOreerd net

 ¾ In staal of aluminium geperforeerd net

 ¾ Aluminium gewicht: ca. 23 kg over 900 mm hoogte

Standaard StaaL cabinebeScherminG

 ¾ Getralied 4 mm en gegalvaniseerd

 ¾ Standaarduitrusting bij stalen constructie

 ¾ TUV-geteste sjorogen optioneel verkrijgbaar

 ¾ Gewicht: ca. 28 kg over 900 mm hoogte
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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...

aLuminium VOLLe cabinebeScherminG (3 mm diK)

 ¾ Gewicht: ca. 22,5 kg over 900 mm hoogte

StaLen VOLLe cabinebeScherminG (3 mm diK)

VerSteViGde cabinebeScherminG

 ¾ Bijkomende steun op de cabinebescherming voor een 

buisdoorgang of ladder, max. laadkracht 300 kg

 ¾ Staal 36 kg of alu 26,5 kg over 900 mm hoogte

daKbeScherminG Op de cabinebeScherminG

 ¾ Bescherming van de cabine

 ¾ In staal, 2mm met een breedte van 480 mm

 ¾ Aanpasbaar door boutwerk
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LadderdraGerS aan achterzijde en

LadderdraGer aan achterzijde

 ¾ Staal

 ¾ Afneembaar of aanpasbare hoogte door een-

voudig boutwerk

 ¾ Maximale laadkracht van 300 kg

 ¾ Gewicht ca. 22 kg

pVc beScherminGen

 ¾ Bi-component van harde PVC + soepele zelfklevende 

rubber dat de vorm aanneemt van het te beschermen 

profiel	voor	laterale	zijschotten,	achterdeur,	ladderdra-

ger, ladderdrager aan achterzijde

LadderdraGer aan de achterzijde met rOLLer

 ¾ Staal

 ¾ Roller over de gehele lengte

 ¾ Afneembaar of aanpasbare hoogte door eenvoudig boutwerk

 ¾ Maximale laadkracht van 300 kg



d
r

ie
zi

jd
iG

e
K

ip
p

e
r

73

DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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GereedSchapSdraGerS

GereedSchapSdraGer VOOr 3 GereedSchappen

 ¾ Afmetingen: 660 x 180 x 140 mm

 ¾ Gewicht: 1,6 kg 

 ¾ Aluminium
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deKzeiL Of

deKzeiL Op huifcOnStructie

 ¾ Afwaartse zijschotten plateau : plug-in systeem

 ¾ Dekzeil	in	polyester	680	g/m2

 ¾ Grijze kleur, andere kleuren in optie

 ¾ Spanriem voor hechting op laadkleppen : zie pagina 77

 ¾ Maten en gewichten op aanvraag

deKzeiL Op VerhOGinGen

 ¾ Dekzeil	in	polyester	680	g/m2

 ¾ Grijze kleur, andere kleuren in optie

 ¾ Spanriem voor hechting op de laadkleppen : zie pagina 

77

deKzeiL Op de zijSchOtten

 ¾ Dekzeil	in	polyester	680	g/m2

 ¾ Grijze kleur, andere kleuren in optie

 ¾ Spanriem voor hechting op laadkleppen : zie pagina 77
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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net

net

 ¾ Rekbaar

 ¾ Net	in	synthetische	vezel	of	polypropyleen,	bestand	tegen	scheuren

 ¾ Schakels van 30 mm, diameter van het touwtje 3 mm

 ¾ Randen versterkt met touwtje

beVeStiGinGShaKen VOOr deKzeiL en net

 ¾ Als standaarduitrusting meegeleverd

Bevestigingshaken op 
aluminium laadkleppen: 
eenvouding kliksysteem

Hechtingshaken op stalen 
zijdeuren: moeten beves-
tigd worden
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tOeGanG tOt Kipper

OpStaptrede OpKLapbaar

 ¾ Gewicht 2 kg

handVat

 ¾ Gewicht 1 kg

Schuiftrapje

 ¾ Enkel voor achterwaartse kipper : gewicht 6 kg

 ¾ Schuifsysteem onder laadbrug
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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Of Open LaadbaK

OppLOOibare Oprijramp

 ¾ Aluminium oprijramp

 ¾ Laadkracht van 450 kg per set voor wielbasis 

1500 mm

 ¾ Lengte: 3000 mm, breedte: 300 mm

 ¾ Opbergmogelijkheid in de koffer of onder de 

kipper

Oprijramp

 ¾ Aluminium oprijramp

 ¾ Lengte: 3000 mm, breedte: 300 mm 

Laadkracht van 800 kg per set voor wielbasis 

1500 mm 

 ¾ Opberging onder de open laadbak van de kip-

per (enkel bij achterwaartse kipper verkrijgbaar)

 ¾ Aluminium oprijramp voor afneembare kipper, 

lengte: 1500 mm, breedte: 300 mm, laadkracht 

van 1300 kg per set
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de LaadKLep

aLuminium LaadKLep (aanpaSbaar Op Open LaadbaK Of Kipper)

 ¾ Laadkracht van 650 kg

 ¾ Platform in aluminium met een hoogte van 800 mm

 ¾ Antislip platform

 ¾ Toegangshelling op het platform

 ¾ Vergemakkelijkt het uitladen

 ¾ Elektrische groep

 ¾ Afstandsbediening met 2 knoppen

 ¾ Manuele ontgrendeling voor laadklep te activeren

 ¾ Manuele opening tijdens het kippen

 ¾ Veiligheidsventiel bij het kippen 
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm

traGfähiGKeit ScherenzyLinder
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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SiGnaLiSatie

zijdeLinGSe Lichten

 ¾ Verplicht bij voertuigen   

≥	6.000	mm	lengte

breedte Lichten

 ¾ Verplicht bij voertuigen   

≥	2.100	mm	breedte

rOde en witte StripinG 
zebra

 ¾ Klasse 1

 ¾ Klasse 2
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andere OptieS

VerSterKinGen Van het frame (OptiOneeL)

 ¾ Versterking van de staal vloer: 4 mm

 ¾ Versterking van de vloer voor het plaatsen van een lichte kraan

 ¾ Frameverlenging voor lichte kraan tussen bestuurderscabine en constructie

SjOrOGen

 ¾ TUV-getest	DIN	EN	12640

VerGrendeLen Van de Kipper

 ¾ Veiligheid tegen kippen (lichte kraan of laadklep )
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DriezijDige Kipper

X

X

X

4,95t.

3.200 mm 4,07t.

3.600 mm 3,42t.

2.600 mm

3,2t.

2.800 
mm

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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AchterwAArtse Kipper

Gewicht

◊	 2.800 mm : kg

◊	 3.200 mm : kg

◊	 3.600 mm : kg

◊	 4.000 mm : kg

traGfähiGKeit teLeSKOpzyLinder

X

X

X

5,10t.

3.200 mm 4,25t.

3.600 mm t.

2.600 mm

3t.

2.800 
mm

afmetinGen

◊	 Innenbreite : 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 mm

◊	 Außenbreite :  1.880 1.980 2.080 2.180 2.280 mm

◊	 Innenlänge : von 2.160 bis 4.160 mm

◊	  Außenlänge : von 2.200 bis 4.200 mm
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VerKrijGbaar Op aanVraaG

aandrijVinG

 ¾ Standaarduitrusting kipper met ingerichte elektrohydraulische aggregaat

 ¾ Hulpaandrijving optioneel verkrijgbaar (uitvoerige informatie op aanvraag)

draadLOze 
afStandSbedieninG

reSerVewieLOn-
derSteuninG in de 
wieLbaSiS

afwerKinG: VerKrijGbare cOnStructieKLeuren

 ¾ Alle standaarduitrusting worden in het wit of zilvergrijs geleverd

 ¾ Uitgezonderd aluminiumplateau met houten vloer in donker- of zilvergrijs geleverd

 ¾ Uitgezonderd stalen plateau met houten vloer in standaarduitrusting in donkergrijs 

geleverd

 ¾ ALLE	RAL-	EN	FABRAKANTKLEUREN	OPTIONEEL	VERKRIJGBAAR	(buiten	indien	

gemetalsieerd)
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aanpaSbaarheid

uw StandaarduitruStinG + OptieS 

=

een Op maat GemaaKte cOnStructie

het heLe jaar VerKrijGbaar
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de tOepaSSinGen



tOepaSSinG

Oprijramp Lading op hoogte

Universele achterdeur Net

84



GrOenVOOrzieninGen

Gereedschapsdrager Laterale gearticuleerde verhogingen

Koffer tussen 

kipper en cabine

Aluminium ca-

binebescherming

Achterste 

verhogingen 

2 deuren                             

Koffer in de 

wielbasis                                               

Verhoogd en verzonken lichtkasten

TRIVA TP
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tOepaSSinG

Koffer op voeten

Koffer + schuiftrap Balkdragers aan achterzijde

86
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Kap op de  

ladderdrager                               

Koffer in de kipper                                            

Bescherming

Koffer in de 

wielbasis     

TRIVA TP

Steunbalk

Staal kipper

Universele 

achterdeur                                                     
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tOepaSSinG

Opstap  

Uitrekbare sjorogen            

geïntegreerd in de rand
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timmerwerKen
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Kraan

Koffer in de 

wielbasis                                

TRIVA TP

Verstevigde 

ladderdrager                       

Balkdragers 

aan de achterzijde                  

Open 

laadbak in 

aluminium
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tOepaSSinG

90

verzonken en intrekbare 

sjorogen
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Koffer in de 

wielbasis                                

TRIVA TP

Laadklep

Aluminium 

huifconstructie met 

dekzeil                                         



Gemeenten
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TRIVA TP

Universele 

achterdeur                                                     

Achterste verhogingen 

2 deuren                             

Beschermingsrooster 

aan de lichten

Geperforeerd 

verhogingen 

Bescherming
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... taLrijKe andere uitVOerinGen ... 

Laat uw indiVidueLe cOmmerciëLe benOdiGdheden 

de Vrije LOOp
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Het auterusrecht van deze brochure met al zijn teksten, tekeningen, foto‘s en technische informatie is in het bezit van 

BENNES	JPM	te	Naucelle,	Frankrijk.	Zonder	officiële	toestemming	mag	de	inhoud	van	de	brochure	noch	gekopiëerd	noch	

vermenigvuldigd noch op andere wijze verwerkt worden. Door de technische vooruitgangen zijn wijzigingen onder voor-

behoud. De gegeven informatie is niet-bindend. De producten zijn van de klant door uw voorziene geschiktheid te testen. 

Gewichten zijn richtlijnen en dus niet rechtsverbindend. De desbetreffende prijzen zijn te verkrijgen bij de distributeurs.
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