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Betreft : Bestelbon 
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Geachte, 

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

geworden voor: 

Soort: Vast containersysteem ultima 

Merk: Hiab // Alumac 

 Voertuig : MAN TGS 6x4  wb 3900  (sleep ja/nee) 

MULTILIFT  ULTIMA 18/ 51 

De nieuwe ultima haakarm van Multilift introduceert een revolutionair controlesysteem voor het 

containersysteem. Het nieuwe controlesysteem biedt een unieke combinatie aan van automatische 

controle  en hand controle, nieuw comfort en snelheidsopties die het werk vlotter laten verlopen.  

Allen gemakkelijk beschikbaar in één controle-eenheid binnenin de cabine. Deze eigenschappen 

maken dagelijkse taken gemakkelijker voor iedereen die met afzetsystemen werkt . 

Het revolutionaire PLC controlesysteem staat u toe om van minimumonderbreking, snelle 

verrichtingen en maximale veiligheid te genieten zonder rekening te houden met de lading. Zijn 

ingebouwde intelligentie leidt tot betere prestaties en rentabiliteit en voorziet u van hulpmiddelen 

voor de levenscyclus en onderhoudsanalyses. Tevens voorzien van moderne en 

gebruiksvriendelijke afstandbediening. 

 XR18 ULTIMA 

Voor vrachtwagen met nominaal HTG: 26 Ton  

Werkcapaciteit: 18 Ton  

Kipcapaciteit:  18 Ton  

Max Kiphoek:  50° 

Werkdruk: 30 Mpa 

Cyclustijd kippen/opzetten/afzetten:  30-55 sec

Lengte van het systeem: 5100 mm

Gewicht installatie:  ± 1870 kg

Haakhoogte:  1450 mm
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Zijdelings hydraulisch blokkering systeem van de containers buiten naar binnen vergrendeling. 

Elektrisch gestuurde bedieningsventielen. 

Bedieningskast met joystick.  

Steunarm die toelaat verschillende baklengtes te behandelen  van  4.3 tot 6.1 M 

Structuur van hoogwaardig staal 

Veiligheid verzekerd door regelbare benaderingsdetectoren 

Achterste rollen voor afzetten containers voorzien van lagers 

Conform CE normen 

Lasthoud ventielen op alle hoofdcilinders 

Lage opbouwhoogte 

Onderhoudsvriendelijk :modulaire constructie voor een gemakkelijke bereikbaarheid van alle 

onderdelen 

Hulpframe uit hoogwaardig staal, schuif vast bevestigd aan vrachtwagen 

Hydraulische installatie is opgebouwd met componenten speciaal geschikt voor oliedrukken tot 

300 bar en uitgerust met JIC koppelingen. 

Alle leidingen zijn voldoende bevestigd en afgeschermd 

Alle cilinders zijn hard verchroomd 

Compleet systeem voorzien van extra ZINK primer 

Drukfilter voorzien 

Hi connectivity 

 
Montage   

 

✓ Het systeem wordt op het chassis gemonteerd en vastgezet met schetsplaten op de zijkant 

van het chassis.  

 

✓ Achteraan is er een gekeurde Alumac bumper voorzien met 

daarboven  de originele achterlichten  ( geleverd “af fabriek “ 

) gemonteerd in stalen lichtbakken , tevens voorzien van 

beschermrooster en de nodige uitsparingen voor stekdozen 

en snelkoppelingen . 
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✓ PVC spatborden  door de vrachtwagen leverancier te voorzien .

Hydraulisch 

✓ Aan de zijkant is een aluminium olietank aangepast aan het systeem gemonteerd en voorzien

van retourfilter.

✓ Voorzien van hydraulische pomp met gepast debiet en aangepast aan de voorgemonteerde

PTO.

Berging 

✓ Er wordt voorzien van : 1 RVS materiaalkoffer aan de zijkant van het voertuig (aangepast

aan de beschikbare plaats met een maximum van 1200 mm)  en een open nettenbak .

Afwerking 

✓ De losse montage onderdelen worden vooraleer ze terug geplaatst worden

volledige  gezandstraald, gemetalliseerd en geschilderd in 2 grondlagen en 2

laklagen in 1 standaard chassis kleur.

✓ Montage van oranje omtrekverlichting ( geleverd “af fabriek” vrachtwagen leverancier ).

✓ Montage LED breedtelichten achteraan op de achterbumper.

✓ Voorzien van de wettelijke signalisatie zoals contourmarkering en sig. Klevers .

✓ Afgeleverd met COC 2de fase en CE – attest.

Gekozen opties: 

Ausc (automatische volgordebesturing) 

Voorzien van alu tandem spatborden 

Aansluiting op de motor pto 
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Prijs 18S ULTIMA: 

U nettoprijs: 

Leveringstermijn: Overeen te komen. 

Garantie: 1 jaar op constructie fouten in onze werkhuizen. 

Betalingsvoorwaarden: Contant zonder korting bij afhaling. 

Geldigheid offerte: 2 weken. 

Opmerkingen  

PTO voorzien door de vrachtwagen leverancier. 

Spatborden te voorzien door vrachtwagen leverancier tenzij anders vermeld ( zie opties ). 

Alle elektrische aansluitingen aan de vrachtwagen zoals  bijkomende verlichting, kraan en 

containersysteem aansluitingen  dienen te worden uitgevoerd door de leverancier van het 

vrachtwagenchassis. Dit om storingen aan het centraal vrachtwagen netwerk volledig uit te 

sluiten. 

Vangmuilkoppeling dient aangeleverd te worden door de vrachtwagen leverancier en voorzien te 

zijn in COC basisvoertuig. 

Opgepast : Indien het voertuig moet uitgerust worden met een boltrekhaak of kleine rockinger 

achteraan moet er gekozen worden voor de optie “ alumac bumper met trekhaak “ en dient dit 

opgenomen te worden in het COC 2de fase. 

Beschikbare ruimte  voor eventueel nog extra koffers of dergelijke, dient bekeken te worden bij  

de levering van de vrachtwagen . 

aanpassingen aan chassis zoals verlengen , verkorten , verplaatsen van dwarsbalken en 

verplaatsen van originele componenten die niet voorzien of besproken werden zijn niet inbegrepen 

in deze offerte. 

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 

Voor Akkoord, 

Frederic Moerman 

0499/88 57 35 

Man oost Vlaanderen 


