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Afvalpersen 
Containers 
Containersystemen 
Containeraanhangwagens 
Kippers 
Kipopleggers 
Dumpers 

CONTAZNER-LAADSYSTEEM - SCHUZFARM HSH20-5760 

- Aantal: 1 stuk

- Voor opbouw op 3-assig voertuig.

Motor-PTO is reeds aanwezig op het voertuig.

DIN-aansluiting (verhouding min. 100%).

- Het reservewiel wordt niet gemonteerd.

- Type HS 20-5760

- Capaciteit : 20 ton

- Systeemlengte : 5760 mm

30E0350

- Geschikt voor containers met een inwendige lengte van 4500 mm tot

5850 mm bij vaste MAN-bumper.

- Uitvoering en bediening

- Het containersysteem bevat een stevig chassisraarn met achteraan twee

scharnierassen in den verlaagd achterscharnier.

- Eveneens zijn achteraan twee gelagerde kraagwielen voorzien voor de

geleiding van de container.

- Het opnamesysteem is uitgerust met een schuifarrn, glijdend in het

middenstuk.

- De opnarnehaak is geconstrueerd uit niet verouderbaar staal met

veiligheidsklep. Haakhoogte 1450 mm.

- Het containersysteem kan de opgenomen container leeg kippen met een

kiphoek van +/- 50°.

- De vergrendeling is beveiligd tegen foutief gebruik.

- Alle hydraulische cilinders zijn dubbelwerkend en vervaardigd uit

hardverchroomde assen en gehoonde cilinderbuizen.

- Alle functies van het hydraulische circuit zijn te bedienen met

luchtbedieningssecties in de cabine van de vrachtwagen, de

hoofdcilinders zijn proportioneel bedienbaar.

Compacteurs ä déchets 
Conteneurs 
Systèmes polybennes 
Remorques porte-conteneurs 
Bennes 
Semi-remorques bennes 
Bennes lp 

Waste compactors 
Containers 
Hook and sklploaders 
Container lrailers 
Tippers 
Tipping semitrailers 
Tlpping trailers 

Verdichtungsanlagen 
Containers 
Abroll und absetzkipper 
Containeranhänger 
Kipper 
Kippsattelanhänger 
Kippanhänger 





HSH 805 - Contourrnarkering op de vrachtwagen

zijkant wit

achterkant rood

- Aangeleverde zijverlichting volgens de wegcode plaatsen

. .  ./ . . .

HSH 905 

E - De trekbalk met vangrnuilkoppeling pen 40mm is reeds in chassis

E 

aanwezig en wordt enkel in de lengte verplaatst (Rockinger 400G150).

vangrnuil iets achteruit plaatsen.

- Géén pers- of retourleiding naar achteren.

HSH 6000 - Dossierkosten voor een voertuig met COC.

Keuring door garage.

- De leveromvang van AJK is exclusief:

* Het verplaatsen van luchtketels, accubakken, dempers, tanks en

andere chassiscomponenten;
* het elektrisch aansluiten van de opbouw;

* het afstellen van het maximale toerental bij geactiveerde PTO of
pomp, dit dient na de opbouw door de vrachtwagenleverancier uit

gevoerd te worden. AJK is niet verantwoordelijk voor gevolgschade
door het niet juist afstellen van het maximale toerental.

* spuitwerk in RAL9006, RAL9007 of metallic-kleuren, tenzij

expliciete vermelding in de bovenstaande omschrijving

- Het basischassis dient geleverd te worden XNCLUSXEF:

* Geschikte 4-gaatse PTO;

* trekbalk en eventuele vangrnuil gemonteerd op de juiste hoogte;

* originele COC van de voorgaande fase.
- Het basischassis dient geleverd te worden EXCLUSXEF:

* Losse onderdelen zoals reservewielen en spoilers

* schetsplaten voor het vastzetten van de opbouw.

Levertijd : week 22 op AJK-week 34/2021 opgebouwd 

Levertijden zijn indicatief, COVJ:D 19 maatregelen kunnen de aangegeven levertijd en 

aanlevering van materialen beïnvloeden. 

Betalingsvoorwaarden : 6 maanden of eerder indien verkocht. 

Ik ondergetekende, de koper, verklaar kennis genomen te hebben van de algemene AJK
verkoopsvoorwaarden en deze voorwaarden in hun geheel aan te nemen. 

De Klant, 

. t.;;] . 
AGOlllA 

De Verkoper, 

Dirk Korsten 
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