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LAGE

ONDERHOUDSKOSTEN

LANGE
LEVENSDUUR

Zijafscherming

Geanodiseerde aluminium planken, gemonteerd op RVS steunen, scharnierbaar. Als optie kan deze worden voorzien van
een kunststof plaat.

Stootbalk

Geanodiseerd aluminium U-profiel gemonteerd op ca. 350 mm vanaf achterzijde.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Maten

King pin druk

12000

kg (technisch 15000 kg)

As druk

24000

kg (technisch 27000 kg)

Totaalgewicht

36000

kg

Eigen gewicht (ca.)

7350

kg (excl. opties)

Laadvermogen (ca.)

28650

kg (technisch 34650 kg)

Uitwendige

lengte

14010

mm

breedte

2550

mm

hoogte

4000

mm

lengte

13535

mm (zonder meeloopschot)

breedte

2480

mm

hoogte voor

2692

mm (zonder meeloopschot)

hoogte achter

2782

mm

Schotelhoogte

1150

mm

Volume (ca.)

92

m3

Wielbasis

7800

mm

Inwendige

Elektrisch
systeem

Schuifvloer

AandrijvingSchuifvloer

CHASSIS

ALGEMEEN

Gewichten

Bodem
Kopschot

Zijwand

Achterkader

Meeloopschot

Dak

Hulpframe staal S690QT vanaf trailersteunen tot achterzijde met hierop gemonteerd de laadbak met CF-systeem en
as-aggregaat.

Assen

9 ton met 225” (430 x 45 mm) schijfremmen ET0/120 of met 225” (420x180) trommelremmen ET0.

Ophanging

Weweler MBS-V modulaire universele as ophanging met Ø 300 mm balgen.

Luchtvering

Elektronische luchtvering, bediening d.m.v. Wabco smartboard.

Remsysteem

Wabco EBS-E premium, 2S/2M, parkeer remfunctie m.b.v. veerrem-cilinders op 2 assen, RSS ingeschakeld (Roll Stability
Support). Bedieningspaneel remklep+luchtvering links achteraan.

Wielen

6 x stalen wielen 11.75 x 22.5” (ET0/120), middencentrering, 10 x M22 wielmoeren.

Banden

6 x 385/65R 22.5”.

Koppeling

2” kingpin, gemonteerd in 10 mm plaat (S355J2G3) 1000 x 1000 mm.

Pootstel

2 stuk mechanische steunpoten BPW 750, 2 snelheden, statische belasting 50.000 kg, hefbelasting 24.000 kg met luchtveervoet.

• hulpframe gemetalliseerd
• assen en steunpoten zijn zwart KTL-behandeld
• opbouw wordt geschuurd en 2-lagen in 1 kleur gespoten en ingebrand (5-jaar lakgarantie van DuPont of PPG of
Akzo Nobel, volgens hun voorwaarden)
• stalen wielen zilverkleurig
• kleur rolzeil naar wens
• kunststofdelen niet gespoten
• zonder belettering

PAKKET

Chassis

Klaptogen

CONSERVERING

Bedieningspaneel:
• Bediening Cargo Floor
• Parkeerrem
• Losknop
• Balgdruk meter
• Wabco eTasc
(optie: Wabco Smart Board)
• Luchtaansluiting
• Testaansluiting

DIVERSEN

Bovenrandprofiel
• Extra sterk kopschot
• Afgeronde hoeken
• Geïntegreerde rails meeloopschot

GEBRUIKERS-

CHASSIS

Aansluitingen trekker:
• Luchtaansluiting voorraad
• Luchtaansluiting commando
• Stopcontacten 1x15 polig, 2x7 polig
• Aansluiting ABS
• Aansluiting hydraulic, pers links,
retour rechts

Verlichting aangesloten volgens de wettelijke voorschriften 24 Volt, verbindingsdoos tegen kopschot
• 1 x 15-polig + 2 x 7-polig stopcontact volgens DIN 3731 en ISO1185, tegen kopschot op ca. 650 mm hoogte
• 2 x 7-kamerlampen met geïntegreerde lengtedriehoek
• 2 x kentekenlampen
• 2 x led werklamp achter asstel aangesloten op de achteruit
• 2 x led werklampen achter trailersteunpoten (PIN 14)
• 2 x pendellampen LED
• 4 x zijmarkeringslampen per zijde, LED-uitvoering onder randprofiel
• 2 x breedtelichten LED tegen onderzijde kopschot
• 2 x markeringsborden, stickeruitvoering, links+rechts tegen deuren
• 2 x topverlichting achterzijde rood LED
De 500 SL-Compact schuifvloer van Cargo Floor ® bestaat uit 21 beweegbare gladde aluminium vloerplanken, 6 mm dik
(tegen meerprijs 8 of 10 mm) met aluminium eindkappen, met afstandbediening met ca. 10 meter kabel in een waterdichte
bedieningskast. Vloer nagenoeg volledig ondersteund door kamgeleiding. Vloer aan de achterzijde voorzien van anti-lifting
blokken. RVS slijtplaat aan de achterzijde. Bediening laden/lossen d.m.v. draaischakelaar + noodstop.
• CF500 SL-Compact Systeem van Cargo Floor ® 225 bar overdrukventiel en hoogdrukoliefilter, slag = 200 mm. (250 bar max.)
• Pompcapaciteit Cargo Floor ® met standaard 2-Leidingssysteem: Verplaatsing 110 l/min door 20/2 mm Persleiding en
   25/2 mm Retourleiding. (180 l/min bij Powerspeed door 25/2 mm Persleiding en 30/2 mm Retourleiding)
• Hydrauliek olie volgens voorschrift Cargo Floor ®: Minerale of biologische olie (HEES) volgens ISO VG 32 voorschrift.
   Max. olietemperatuur 70°C. Min. 100 l olietankvulling geadviseerd.
Uit hoogwaardig aluminium vervaardigd. De vloerplanken van de schuifvloer worden door kunststof kammen geleid en
ondersteund in langsrichting. Ter plaatse van de kingpin wordt een sterke stalen constructie toegepast.
Aluminium plankprofielen van 600/30/3/2 mm breed met sterke bovenrand. Bordes met leuning en trap links of rechts
(positie naar keuze, optioneel tegen meerprijs aan beide kanten) voor het openen en sluiten van rolzeil + valbeveiliging.
Aansluitingen voor verlichting en beremming. 2 x naar beneden gerichte hydraulische snelkoppelingen tegen kopschot.
Pers (links): NV ¾ GASF/ Retour (rechts): NV 1 GASF (zonder slangen naar trekker).
Aluminium plankprofiel 600/30/3/2 mm breed waarvan de naden aan binnen- en buitenzijde horizontaal volledig afgelast
zijn. Naden aan de binnenzijde vertikaal volledig afgelast. Daardoor krijgt de zijwand een dragende functie. Een speciale
bovenrand met geïntegreerde looprail voor het meeloopschot zorgen voor extra stabiliteit.
Aluminium portaal met volledig vlakke binnenzijde, met 2-vleugelige (270°) deur uit aluminium plankprofielen 600/30/3/2
mm. Omkaderd door speciale 50 mm profielen met dubbel rubber afdichtingen. 4 aluminium scharnieren per deurvleugel met
onderhoudsarme lagerbussen uit kunststof en Ø 14 mm scharnier as uit twee stukken. 1 st. 1” RVS deursluiting per deurvleugel.
De bovenbalk is scharnierbaar. 2 Stuks D-vormige aanrijdprofielen voorzien aan het achterkalf.
Afgelaste aluminium plankprofielen van 200 mm breed en voorzien van een sleepkleed, 1-ply, 2200 g/m², LxD= 1800x3 mm,
bodemvrijheid ca. 40 mm. Zijkanten voorzien van 3 mm dikke stroken van versterkt polyester zeildoek (2-ply, 3700 g/m²).
Inclusief vergrendeling aan kopschot.
• Rolzeil, kwaliteit 900 g/m², kleur naar keuze (met witte lichtband) rechts d.m.v. pees in de bovenrand gemonteerd
• PVC-Versterking aan de vaste zijde 650x13.530 mm 1.100 g/m²
• Oprollen d.m.v. stalen zeilslinger vanaf bordes
• 4 x spanband met ratel en ingewerkte aluminium plank 100 x 25 x 2 mm aan linker zijkant
• Afsluiting achterzijde d.m.v. trapeziumkoord gelust tegen bovenbalk
• Afsluiting voorzijde d.m.v. trapeziumkoord gelust tegen het kopschot
• Oversteek rolzeil voor ca. 300 mm, links ca. 500 mm, achter ca. 60 mm
• 4 x gegalvaniseerde stalen zeiluithouders
4 x staal Ø 50 x 5.1, gegalvaniseerd, draai- en uitneembaar. Positie op linkerbovenrand gemarkeerd. (1e toog direct achter
bovenrand kopschot en 4e toog vlak tegen bovenbalk achterzijde geplaatst. 2e en 3e toog delen de ruimte in 3 gelijke
vakken rekening houdend met laden door grote shovels).
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6 x halfronde spatscherm over de wielen, achtersten voorzien van anti-spray
Gereedschapskist kunststof, L x B x H = 1000 x 500 x 500 mm, links achter asstel gemonteerd
Opstap rechtsachter uitschuifbaar uit achterbalk met handgreep in achterstijl
2 x RVS deurvastzethouder
Pneumatische deurvergrendeling, bedieningsknop links voor asstel
2 kunststof wielkeggen
Zeilstok + houder, links voor assen
Vlakke keg, ter afdekking voorzijde CF-planken
Zonder elektrische, ABS- en remspiraalslangen

•
•
•
•

Bezem- en schoffelhouder, links voor de assen
Balgdrukmeter Ø 70 mm voor beladingcontrole
Luchtaansluiting voor luchtpistool
Ladder 10 treden, alleen te gebruiken in laadbak

Hydraulische installatie op
de trekker behoort niet tot leveringsomvang.

Technische veranderingen onder
voorbehoud. Bij ca. gewichten is met
een tolerantie van +/- 2% te rekenen.

