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OFFERTE 20-013 10.02.2020 

Nieuw : Standaard is het container afzetsysteem voorzien van Hi-Connect, mogelijkheid tot abonneren voor : 

■ Neem de leiding over uw kritische acties

■ Optimaliseer uw wagenpark gebaseerd op

real-time feiten over het gebruik

■ Minimaliseer ongelukken en onveilig gebruik

van apparatuur

■ Krijg makkelijker en proactiever toegang lot

onderhoud

■ Begrijp uw bedienaars voor effectievere training

OPMERKINGEN: Zijn standaard aanwezig op het haakarmsysteem : 
- Automatische demping van de hoofdcilinders
- Automatische vrijloop van de hoofdcilinders in transportpositie

Automatisch achterframe vergrendeling
Onderhoudssteun

PTO voor het hydraulisch circuit van het container afzetsysteem 

De PTO geleverd & gemonteerd door de vrachtwagenleverancier dient aan volgende voorwaarden te 
beantwoorden 

MC 

• een benaderend overbrengingsverhouding van 1 op 1
• minimum een koppel van 500 Nm bij 1000 T/min
• een viergat aansluiting voor aftak as DIN 5462
• de PTO moet ononderbroken gedurende lange periode kunnen gebruikt worden
• er moet voldoende ruimte zijn voor het pomphuis, naast de aandrijfas
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OFFERTE 20-013 10.02.2020 

CONDITIES : 

MC 

• Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW
• PTO voor rechtstreekse montage van pomp, zijlichtmarkering, trekhaakinrichting en

reservewielhouder zijn niet inbegrepen
• Bijkomende aanpassingen aan het voertuig zijn niet inbegrepen (verplaatsen van uitlaatpot, batterijkast,

luchtketels)
• Voor het transport van containers met buitenafmeting langer dan 5800mm, is een uitklapbare bumper

noodzakelijk, is momenteel niet voorzien in bovenstaande offerte
• Garantie voor het container afzetsysteem : 2 jaar op werk en wisselstukken
• Levertermijn voor het container afzetsysteem, huidige levertermijn 10 weken na bestelling
• Homologatie COC 2de fase neemt ongeveer 1 week in beslag, tenzij de achterstand bij FOD

Mobiliteit groter is op het moment van indiening.
• Betaling : tenzij vrachtwagen met opbouw vroeger verkocht wordt, betalingstermijn maximum 180

kalenderdagen vanaf datum vrachtwagen opgebouwd klaar is voor afhaling
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