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Garage MAN Oost -Vlaanderen 
T.a.v. Dhr Olivier Neyt
Tel : 0498/ 15 50 10

Betreft:  Prijsofferte 
Ref.: CC260319B 

Wij danken U voor uw prijsaanvraag en hebben het genoegen U onze beste prijs te laten geworden 
worden voor: 

Soort: Materiaalkoffer// Platte laadbak// rampen 
Merk: Alumac // 

Voertuig : Opbouw op TGM 15.250 BL met dubbel cabine en WB 5475 mm 

Materiaalkoffer: 
Afmetingen: 
buitenlengte:  +/- 1500 mm 
Buitenbreedte:  +/- 2550 mm 
binnenhoogte:  +/- 2000 mm 

Beschrijving: 
Hulpraam: Aangepast aan het chassis. Dwarsliggers U - profiel 60/40/3 om de 

400 mm hart op hart. 

Koffer: Bestaande uit aluminium dubbelwandige planken 

Zijkanten: Rechts koffer dieper uitgewerkt en voorzien van een dubbele deur , kant bijrijder 
met degelijke sluiting . 

Dak: Stalen dakbedekking met versterking voor materiaal op te leggen. 
Opstaande rand 200 mm . 
Montage 2 werklichten ingewerkt in dak. 

Binnenafwerking: Voorzien van 1 galva rek en 2 vastzetmogelijkheden voor dammer en trilplaat . 
 Voorzien van support voor schop en borstel . 
 Montage 6 haken aan linkerzijkant voor kabels . 
 Montage open bak voor piketten . 
 Montage brandstoftank 200L met pomp , pistool en haspel. 
 Montage brandblusser 9 kg 
 Voorzien van 1 led binnenlicht met sensor . 
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 Afwerking: 
De ganse stalen constructie wordt gezandstraald, gemetalliseerd en geschilderd in 2 grondlagen en 2 
laklagen in 1 standaard kleur ( ral 9010 ). 

Platte laadbak: 

Afmetingen: 
Lengte: +/- 4500 mm 
Breedte: +/- 2550 mm 
Hoogte: +/-   400 mm 

Beschrijving: 

Hulpraam: Stalen hulpraam, aangepast aan het chassis. Extra lage opbouw. Dwarsliggers 
om de 400 mm hart op hart. Zijrandprofiel met lip voor het dragen van de vloer. 

Kopwand: Stalen voorbord geprofileerd, aangepast aan de materiaalkoffer met ladder en 
ingewerkte werklichten. 

Zijkanten: Bestaande uit aluminium zijdeuren , 400 mm hoog, 2-delig. 
Met 4 scharnieren per deur, voorzien van ingewerkte en afneembare  sluitingen. 

Vloer: Stalen anti – slip vloer dikte 3-5 mm, voorzien van 2 x 4 bindogen. 
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Achterkant: Voorzien van ALUMAC achterbumper met kleine rockinger vangmuilkoppeling. 
Voorzien van 2 manueel verschuifbare aluminium oprijrampen op centrale as,     
( 6 ton het paar) met een lengte van +/- 2800 mm en een eigen gewicht van  +/-
35 Kg/ st.  

Voorzien van 2 opendraaiende alu achterdeuren . 

 Afwerking: Voorzien van touwhaken rondom rond. Sterk en ogend  
afgewerkt. Gezandstraald, gemetalliseerd en geschilderd in 2  
grondlagen en 2 laklagen in 1 standaard kleur RAL 9010 . 
Voorzien van de door de wet verplichte signalisatie, pvc spatborden en 
spatlappen , alu fietsbescherming , kortom keuringsklaar afgewerkt, sterke 
uitvoering 
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Extra afwerking: 1 Kunststof materiaalkoffer volledig waterdicht, watertank en zeep. 
Voorzien van 18 support voor verkeersborden in de laadbak. 

Stalen open materiaalkoffer onder de laadbak , afmetingen +/- 
1800x500x500 mm. 

Ref : offerte CC260319B 

Garantie:   1 jaar op constructiefouten in onze werkplaatsen 

Betaling :   contant zonder bijkomende korting 

Levering:     Te bespreken 

Alle elektrische aansluitingen aan de vrachtwagen zoals  bijkomende verlichting dienen te worden uitgevoerd door 
de leverancier van het vrachtwagenchassis. Dit om storingen aan het centraal vrachtwagen netwerk volledig uit te 
sluiten. 

Indien grote vangmuilkoppeling moet worden voorzien dient dit aangeleverd te worden door de vrachtwagen 
leverancier en voorzien in zijn COC, de juiste positie zal door ons worden bepaald en doorgegeven voor de C.O.C 
keuring . 

aanpassingen aan chassis zoals verlengen , verkorten , verplaatsen van dwarsbalken , verplaatsen van originele 
componenten die niet voorzien of besproken werden zijn niet inbegrepen in deze offerte. 
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Wij zijn ervan overtuigd dat wij U hiermee een passende aanbieding hebben gedaan en zien uw 
gewaardeerde opdracht graag tegemoet, voor verdere inlichtingen steeds ter uwer beschikking. 
Met vriendelijke groeten, 

Hoogachtend, 
Alumac Construct BVBA 
Cedric Carette  
0496 125 368 

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud“Alle goederen en toebehoren” blijven eigendom van de verkoper tot de koopsom volledig betaald is. Indien de koper de goederen 

niet in ontvangst neemt tegen betaling volgens akkoord heeft de verkoper het recht het contract als verbroken te beschouwen en zal lastens de koper een 

schadevergoeding aangerekend worden van 20% ten titel van forfaitaire en op voorhand overeengekomen schadeloosstelling. Ook zal de verkoper onmiddellijk en 

vrij over de goederen en toebehoren beschikken en deze morgen verkopen ten einde hierop zijn herstelkosten aan te rekenen alsmede zijn schadeloosstelling. 

Wij behouden het recht om beelden van onze realisaties  te publiceren op onze communicatie kanalen.  


