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Uitvoering:

210156 Datum: 

Neyt Trucks t.a.v. Olivier Neyt

+32 (0) 498 15 50 10

olivier.neyt@neyt-trucks.be

Naar aanleiding van ons onderhoud, hebben wij het genoegen u het volgende aan te bieden, voor 
de opbouw op uw vrachtwagen:

Technische beschrijving

Voor de eventuele levering, tegen onze algemene voorwaarden, van een nieuw haaksysteem TAM 
volledig uitgerust zoals hieronder beschreven :

Merk en type : T20 - 5400

Horizontale verplaatsing haakarm
Framebreedte
Framehoogte
Eigen gewicht systeem
Min lengte container
Max lengte container

Hefvermogen
Raam
Haakarm
Haakhoogte
Totale lengte van het systeem
Afstand haak - rol

Olietank
vergrendeling van de container
Bediening
Montage
Voorbereiding kraanmontage
Afwerking

Kiphoek
Aantal hefcilinders
Uitvoering cilinders
Verdeelblok
Werkdruk
Pompdebiet

1025
1060

260
2635
4600
6000

20
Z profiel in 8 mm staal S355J2G3

Vervaardigd in Weldox 700
1480
5667
5400

150
Hydraulisch in- of uitwendig (op te geven)

Pneumatisch of digitaal
Met gatenpatroon en bevestigingsplaten

Ifv kraan
gezandstraald, grondverf & aflak in 1 kleur

51°
2

S355J2G3 dubbelwerkend en verchroomd
Hydrocontrol HCD6 met 4 elementen

340
60



Opmerkingen:

1.

2.

3.

 -
-
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Nota:

 -

-

Bijlagen:

 -
-

 -

Bumper geleverd door vrachtwagenleverancier + de nodige certificaten.
Geheel gemonteerd op stalen frame.
Geheel gevuld met hydraulische olie.
1 x hogedrukpomp Parker 80L uitvoering 
1 x nettenbak lengte +/- 2500mm + de nodige haken rondom.

Systeemlengte wordt bepaald in functie van de containerlengte en type voertuig met de 
op te geven kenmerken.
De wettelijke oversteek van de container achter de achterbumper mag de 400 mm niet 
overschrijden, indien deze wordt overschreden  dient er een uitschuifbare bumper 
voorzien te worden.
Er dient te allen tijde een gewichtsberekening gemaakt te worden met de, door de klant 
aangeleverde kenmerken van het voertuig en container. Deze gewichtsberekening is niet 
bindend.

Opbouw geheel op uw vrachtwagen

 -

-

 -

-

 -

-

 -

COC FOD mobiliteit.

Leveren en plaatsen van inox lichtbakken, geschilderd in RAL chassis-kleur, voorzien van 
witte achterwand in lichtbak + de nodige montage verlichting + reflecterende borden links 
en rechts volgens de wettelijke bepaling.
De nodige wettelijke bestickering Li en Re van het voertuig, en afgewerkt achteraan in 
het rood.
Monteren van de meegeleverde zijverlichting van de vrachtwagen + aanmaken van inox 
montagesteuntjes.
De elektrische aansluiting en de nodige voeding kabels tot vooraan in de kalender 
gebracht + voorzien van de nodige labels voor aansturing.

1 x gereedschapskoffer in inox uitvoering lengte +/- 1000mm, voorzien van gasveer + 
beluchtingsdop in achterwand.

Alcomet plaatst alle elektrische bekabeling tot in de vrachtwagen kalender.
De verdere aansluitingen van het geheel dient te gebeuren door de 
vrachtwagenleverancier, dit volgens het aansluitschema van Alcomet.
Deze kosten zijn ten laste van de vrachtwagenleverancier.
Het aangeleverde chassis dient vrij te zijn van luchtketels of elektrische sturing vanaf het 
center van de laatste as tot het einde van het chassis.

Technische beschrijving haaksysteem.
Gewichtsberekening.
Optielijst.

- Aanpassen aan chassis zoals verlengen, inkorten, plaatsen van extra dwarsbalken en
verplaatsen van originele componenten die niet voorzien of vooraf besproken werden,
zijn in deze offerte niet inbegrepen.
Foto’s zijn louter informatief & niet bindend.



Gsm:
Tel:
Fax:
Email:

Waarborgen:

Wisselstukken en uurlonen:  12 maanden.

Normen en wettelijke verplichtingen:

opgebouwd op uw vrachtwagen volgens 
bovenstaande beschrijving:

Voorwaarden: 

Prijzen:
Offerte:

Het haaksysteem zal conform zijn aan de machine-richtlijnen CEE/EEG.

Haaksysteem TAM - T20 - 5400

geldig t.e.m.: 17/03/2021

af Alcomet, vrachtwagen door u aan te leveren en af te halen 

netto, exclusief 21 % BTW.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing
Kosten voor dossieraanvraag, Europese Homologatie,     COC 
fase 2, zijn inbegrepen in onze prijzen.
Er dient ook rekening te worden gehouden met eventuele 
wachttijden van het FOD. Voor deze wachttijden kan   Alcomet 
niet aansprakelijk gesteld worden.

Levering:
Leveringstermijn:
Betaling:

In de hoop u hiermede een bruikbare offerte te hebben gemaakt en uw schriftelijke bestelling te 
mogen ontvangen, teken ik, Hoogachtend,

De Vos Martino

0477/89.17.16
09/328.04.36
09.328.04.93

Ter bevestiging van de bestelling hier ondertekenen, eventueel uw bestelbonnummer noteren 
en terugsturen.

25% binnen de 30 dagen na ondertekening van de offerte     
75% voor afhaling van uw voertuig.

Volgens afspraak

Martino@alcomet.be



1 As:

1200,- €

Extra optielijst:

PrijsOmschrijving Voorbeeld:

2 Assen:

3 Assen:

Alu spatborden.

700,- €

1200,- €

Incl.

600,- €

3 Assen: (6 stuks)

2 Assen: (4 stuks)

Kunststof spatborden (Parlock)

Rvs lichtkast, afgewerkt in 
chassiskleur, binnenzijde in wit 
gespoten.

1 As: (2 stuks)

1800,- €

Gekeurde vast achterbumper.

260,- €

Hydraulisch uitschuifbare 
bumper. 

Extra traanplaat over bumper.

Nettenbak, voorzien van 
voldoende haken. Gespoten in 
chassiskleur.

(1 standaard inbegrepen)

(indien geen bumper 
meegeleverd met vrachtwagen.)

Rvs bescherming voor de 
achterlichten. 

Rvs bescherming meegespoten 
in chassiskleur

200,- €

60,- €

incl.

2450,- €

650,- €



Omschrijving Prijs Voorbeeld:

Op 
aanvraag

120,- €

Extra rvs gereedschapskoffer, 
voorzien van gasveer & 
beluchtingsdop in achterwand, 
met stevige montagestoel.

700x500x550

Extra afwerkingsplaat in 
aluminium spatborden.

2 Assen: (2 stuks)

Extra beschermingsbalk 
achteraan ter bescherming van 
de achterlichten.

200,- €

Chassis achteraan dichtgemaakt 
met aluminium traanplaat.

Luchtaansluiting voor container 
achteraan. 190,- €

3 Assen: (4 stuks)

1250x500x550
1500x500x550

820,- €
800,- €
820,- €
830,- €
860,- €
1090,- €
1175,- €

Mogelijke breedtes: (mm)
500x500x550
600x500x550

Kastenwand tussen Cabine & 
haaksysteem.                                                                                                             

Hydraulische aansluitingen voor 
kraan of romorque. 760,- €

210,- €

800x500x500
1000x500x500

Op 
aanvraag.



Assenkist tussen de achterassen.                                                                         
1600, - €
per set.
(L & R)

Bolkoppeling voor 
aanhangwagen 3.5t.                                                                        

PrijsOmschrijving Voorbeeld:
Watertank met zeepdispenser.                                                                           

120,- €

800,- €

Extra opberg vak bovenop de 
aluminium spatborden.
(Per stuk)                                        
Tandem:

Tridem:

160,- €/stuk

280,- €/stuk

Kettingbak, vervaardigd in 
geperforeerde inox plaat. 350,- €
Afmetingen volgens vrije ruimte 
op vrachwagen.

Haak & Rollen gespoten in Geel.
240,- €/stuk



Omschrijving Prijs Voorbeeld:

Incl.

760,- €

Incl.

Parker hydraulische plunjerpomp 
80L

Parker hydraulische plunjerpomp 
100L

By-pass ventiel voor hydraulische 
pomp.

Inox gereedschapskoffer 
geborsteld, voorzien van 2 
schuiven. Afmeting: 
1000x600x600.
Draagvermogen per schuif:
+/- 200kg.

1450,- €

Extra open koffer onder chassis 
achteraan. 650,- €


