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Datum : 18/12/2019 

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

Haaksystoem TAM T20 

Technische beschrijving 

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

M.erk en type

Uitvoering: 

• Hefvermogen
o Raam
o Haakarm
" Haakhoogte 
o Totale lengte van het systeem
• Afstand haak - rol
• Horizontale verplaatsing haal<arm
• Framebreedte
• Framehoogte
• Eigen droog gewicht
o Min lengte container
• Max lengte container
• Kiphoek
o Aantal hefcilinders
" Alle cilinders 

• Verdeelblok

TAM T20 6.400 

: 20 ton 
: Z profiel In 8 mm staal S355J2G3 
: uitgevoerd in Weldox 700 
: 1.450 mm 
: 5.276 mm 
: 5,000 mm

: 825 mm 
: 1.060 mm 
: 260 mm 
: 2.615 kg 
: 4.400 mm

: 5.600 mm 
: 51° 
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: S355J2G3 dubbel werlçend en 
verchroomd 

: Hydrocontrol HCD6 met 4 elementen 







Opbouw geheel op uw vrachtwagen 

- Bumper geleverd door vrachtwagenleverancier+ de nodige certificaten.
- Inkorten van chassis-lengte, en verplaatsen van trekbal!< indien nodig
- 1 x gereedschapskoffer In inox uitvoering lengte+/- 1000mm, voorzien van gasveer+

beluchtingsdop in achterwand
- Geheel gemonteerd op stalen frame.
- Geheel gevuld met hydraulische olie.
- ·J x hogedrukpomp Parker 80L uitvoering, voorzien van bypass-ventiel
- 1 x neltenbak lengte +/- 2000mm + de nodige haken rondom
- 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

- Voorzien van watertankje + zeep-dispenser
- Fietsenvangers voorzien door de vrachtwagenleverancier + toebehoren en signalisatie
- De elektrische aansluiting en de nodige voeding kabels tot vooraan in de kalender

gebracht+ voorzien van de nodige labels voor aansturing.
- COC FOD mobiliteit

!waarborgen

Wisselstukken en uurlonen: 12 maanden. 

1 Normen en wettelijl<e verplichtingen : 

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

Verl<0opsvoorwaarden 

4 




