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agroliner-

Driezijdige kipper vrachtwagenopbouw

Type: ZKA1

18 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:
Kipsysteem:

3-zijdig kippen, hydraulische pers met meerdere zuigers met cardanophanging,
1-leiding-systeem, kogelkiplager met neerhouder achter, twee niet-vervangbare steekbouten,
hydraulische slagbegrenzer, veiligheidskabel, kiphydraulica voor opbouw en aanhanger apart
bedienbaar door pneumatische omschakelklep van de trekkende machine
Hulpframe:
lage, gelast stalen constructie
Kipframe:
gelaste stalen constructie, 4 mm plaatstalen bodem
Voorwand:
vaststaand van Finse combi-multiplexplaat 18 mm, WBP verlijmd, eenzijdig aan de buitenzijde groene
kunststof coating, PPL, bij de boordwand gebruik van niet-roestende VA-bouten,
vaste hoekrongen, ergonomische ladder met loopbrug en valbeschermingsbeugen conform
UVV-richtlijnen, klaptrede buiten en aan de binnenzijde van de voorwand
Zijboordwanden: Finse combi-multiplexplaat zoals de voorwand, WPB verlijmd, plaat in aluminium profiel gezet (met
geïntegreerde waterafvoergoot) met robuuste, vervangbare rubberen afdichting, zijboordwanden zonder
horizontale deling, vaste middenrongen met twee afneembare verbindingsbuizen, gedeelde centrale
ontgrendeling, ontgrendelingshendel voor en achter met ratel, optimaal ontworpen voor het toevoegen
van een automatische boordwandontgrendeling op afstand
Achterwand:
basisopbouw zoals zijboordwand, 1 x graanschuif in het midden (480 x 290 mm) met hendelbediening (links)
en afneembare stortgoot, vaste hoekrongen, centrale ontgrendeling, ontgrendelingshendel links met ratel
Accessoires:
draagpunten voor kipbrug voor geluidsdemping tijdens het rijden,
beschermkappen op boutverbindingen
Lakwerk:
opbouw gestraald met staalgrit en aanvullend ontvet, dikke grondlaag, afdichting
gebieden met bijzonder corrosierisico met carrosserieafdichtingskit,
toplaag gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit
Constructie:
Kröger groen, platen = buitenzijde “groene” kunststof coating PPL, UV-bestendig
Hulpframe:
Kröger groen
Technische
Toegelaten totaalgewicht: 18.000 kg bij afname als vrachtwagen
gegevens:
Leeggewicht:
(afhankelijk van uitrusting)
Maten laadruimte: buiten:
ca. 2.870mm L x 2550 mm B x 1.300mm H
binnen:
ca. 2.800mm L x 2420 mm B x 1.300mm H
Palletbreedte ook tussen middelste en hoekrongen!
Kosten voor specifieke vereisten van de fabrikant voor het uitvoeren van de technische wijzigingen
aan de trekkende machine zijn niet opgenomen in de prijs.
(technische wijzigingen voorbehouden)

P-ZKA1.24

Basisprijs a g r o l i n e r Type: ZKA1
Extra uitrustingen tegen meerprijs:
A
OPBOUW
A 0103 Uitvoering als trekkende vrachtwagen (voorwaarde voor een belastingvrije toelating) daarmee
verbonden:
- vaste gelaste laadoppervlakverkorting tot 1,4 keer het voorasspoor (ca. 2800 mm)
- leeggewicht = 60% van het toegelaten totaalgewicht (bij 16 ton bijv. 9600 kg eigengewicht)
A 0603 Boordwanden met lichte kunststof platen 20 mm dik, boordwandhoogte 1500 mm (kleur wit of i.c.m.
L 1203, niet geschikte voor directe vulling door houtversnipperaar)
A 0703 Speciale opbouw voor kippen naar zijkant van slecht glijdende stortgoederen (bijv. compost): l i n k
e r zijboordwand via 2 hydraulische hefarmen ver boven de stortkegel heen openend en via de
dubbel werkende functie weer sluitend, 2 x pendelboordwanden met ontgrendeling aan de r e c h t
e r zijde en in de achterwand ca. 1000 mm hoog (voor lossen van alle strooigoederen)
A 2103 Boordwandhoogte 1500 mm i.p.v. 1300 mm
A 1203 Opbouwlengte 4000 mm i.p.v. 2800 mm
A 1213 Opbouwlengte 4500 mm i.p.v. 2800 mm
A 1223 Opbouwlengte 5000 mm i.p.v. 2800 mm
A 2613 "Shock-Stop" aardappelvalzeil (transportbandrubber) in voorste laadruimte
A 2643 beide zijden 5 x sjorogen “profi” (in verzonken toestand vlak met brugbodem)
A 2653 beide zijden 5 x sjorogen “basic” (met afgeronde, open uitsparing in brugbodem)
A 2703 Mobiele aluminium ladder aan achterwand vastgeklemd
A 2803 Kijkvenster met beschermrooster in voorwand
A 2913 Doorlopende ontgrendelingsassen rechts + links met 2 ratels aan voorwand zonder ratel achter
A 2933 Bediening van de ontgrendeling voor achterste zijboordwanden rechts en links door aparte ratel
aan de voorwand (in totaal dan 4 stuks)
A 3003 Kipbrugverlenging aan zijkant 200 mm hoog, aan beide zijden te monteren
A 3103 Kipbrugverlenging aan zijkant 200 mm hoog, aan beide zijden gemonteerd
A 3153 Ontgrendelingshaken aan de zijkant, aan beide zijden met schroefdraadbus
A 3203 Afneembare kipbrugverlenging achter, over gehele voertuigbreedte (2480 mm B x 350 mm L)
A 5013 Pneumatische ontgrendeling boordwand op afstand, naar behoefte rechts en links plaatsbaar, bij 4 5 m opbouw, met aansluiting voor 2e voertuig
A 5113 pneumatische ontgrendeling boordwand op afstand, aan beide zijden gemonteerd bij 4 - 5 m
opbouw, met aansluiting voor 2e voertuig
A 5703 Aanvullende sluitschuiven met trechter in achterwand (2 stuks in totaal rechts + links)
A 5713 2 x extra schuiven met trechter in achterwand (3 stuks in totaal)
A 6003 Opzetdriehoeken voor en achter (300 mm) zonder middendriehoek met afneembare nokbalk
A 7103 Geel rolzeil (van versterkt materiaal), met aluminium roller, handslinger en afneembare stops aan
de zijkant (zijbevestiging met 2 x spanbanden)
A 8003 Zijboordwanden horizontaal verdeeld met rubberen afdichtingssysteem, aan één zijde rechts of links
A 8103 Zijboordwanden horizontaal verdeeld met rubberen, aan beide zijden rechts en links verdeeld
A 8203 Achterwand horizontaal verdeeld met rubberen afdichtingssysteem
A 8403 Middenrong verdeeld aan een zijde, rechts of links
A 8453 Middenrong verdeeld aan beide zijden, rechts en links
A 9053 Middenrong volledig weg te klappen en te verwijderen, aan één zijde rechts of links
A 9203 Achterwand als portaal 270° op te klappen
A 9313 zijboordwanden (2 x) bovendien als portaal op te klappen met middenrong (bij opbouwlengte > 2,80
m), incl. instelbare excenterbouten, per zijde
A 9503 Doorlopend versterkte pendelboordwand aan één zijde zonder middenrong

P-ZKA1.24
F
CHASSIS
F 0103 Krachtafnemer N71/1C voor ZF-transmissie met bediening in bestuurderscabine (andere
transmissie op aanvraag)
F 0303 hydraulische installatie met 1 slang met olietank aan zijkant 120 l incl. olievulling en montage
F 1103 Aanhangerkoppeling G150
F 1203 Aanhangerkoppeling, met schokdemping 95G150A
F 1403 Dwarsstang voor aanhangerkoppeling 24 ton aanhangerlast
F 1503 Montage van de dwarsstang voor aanhangerkoppeling
F 1603 BIVK, indien niet aanwezig
F 1703 Aanbrengen van elektrische en pneumatische aansluitingen
F 1753 Installatie van het ABS-contactdoos
F 1903 Spatbord achteras eendelig-gemonteerd
F 4853 Afneembare spanningsomvormer voor lichtinstallatie van 24 naar 12 Volt (niet geschikt voor
langdurig gebruik)
F 5143 Contourmarkeringsfolie geel voor zijkanten en achterkant voertuig (voorgeschreven > 60 km/uur)
F 5213 2 x extra LED-achteruitrijlampen op achterzijde voertuig

L
L 1103
L 1203
L 1503

LAKWERK
Speciale lak hulpframe (zonder chassis) conform RAL-kleur
Speciale lak opbouw en boordwanden conform RAL-kleur
Steenslagbeschermingsfolie onder kipbrug in het gebied boven de wielen

D
RAPPORT/OVERDRACHT
T 3003 certificaat van de fabrikant voor de ombouw van oplegger voor trekkers naar oplegger voor
vrachtwagens met een opleggertrekvermogen van 24 ton (absoluut vereist bij gebruik van
vrachtwagens)
T 4003 Registreren van de technische wijzigingen in de voertuigpapieren
T 9003 Transportkostenbijdrage postcodes 0-4 (Duitsland)
T 9103 Transportkostenbijdrage postcodes 5-9 (Duitsland)

Alle prijzen zijn exclusief BTW
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