FLOOR drie-assige kip aanhangwagen type: FLKCA-10-20 (75944)
Chassislengte
Breedte
Wielbasis (hart tandem)
Achteroverbouw
Triangellengte rijstand
Triangelhoogte

6.890 mm
2.520 mm
4.500 mm
1.640 mm
2.400 - 3.000 mm
800 mm

Chassis:
Vlak chassisraam met 2
hoofdliggers uit Z-profiel,
verbonden door traversen.
Zodanig geconstrueerd dat de
langsbalken van de container
tussen de hoofdliggers vallen.
Het chassis wordt vervaardigd
uit hoogwaardig staal. In het
chassis 2x 2 stuks rollen.
Geschikt voor voor- en achter
overzetten containerbakken
Stootbalk van 5 mm dik koker
profiel met daarnaast naar
voren liggende lichtbakken
zodat beschadiging van de
verlichting tot een minimum
wordt beperkt, dichte uitvoering.
Kipframe:
Doosvormig met 2 stuks
onderliggende hydraulische
cilinders
Het kipframe is tussen de
chassisbalken geplaatst,
kiphoek 60 gr.
Mechanische slotbalk- en
zijvergrendeling.
Draaischamel:
Draaischamel met dubbelrijige
kogeldraaikrans.
Rechte, mechanisch
uitschuifbare 16x50 mm triangel
met DIN-trekoog 50mm Ø.
Triangel luchtbediend
neerklapbaar.
Licht-/ luchtaansluitingen in
midden onder de triangel
gemonteerd, met spiraal
leidingen.
Assen en vering:
SAF luchtveerstel met 3
onderhoudsarme SAF assen
met trommelremmen 420x200
mm. Technisch draagvermogen
per as 11.000 kg. De vooras en
het tandemstel worden voorzien

Asafstand tandemstel h.o.h.
Chassishoogte
Rolhoogte
Asdruk vooras
Asdruk tandemstel
Totaal toelaatbaar gewicht

1.810 mm
1.230 mm
1.205 mm
10.000 kg
20.000 kg
30.000 kg

van een laagregeling middels 1
knop aan het chassis, om het
chassis te kunnen laten zakken
tijdens het overzetten van een
container. Tevens automatisch
zakken vooras en tandem bij
inschakelen kippen.
De voorste as van tandemstel
is voorzien van een
volautomatische aslift via het
EBS met automatisch zakken.
Asliftbediening aan het chassis
via Smartboard.
Manouvreerhulp (as heffen)
middels 3x rempedaal tot
30km/h.

steellampen op rubber voet aan
de achterzijde
2 witte LED breedte lampen
aan de voorzijde
2 LED kentekenlampen +
Kunststof kentekenplaat houder
3 rode LED markeringslampen
boven kentekenplaat
2 lengtedriehoeken
2 LED flitsers op de achterzijde
EBS-aansluiting: 7-polig ISO
7638 + 24N

Remsysteem:
Wabco elektronisch geregeld
luchtdruk-remsysteem EBS
type 4S/3M, anti-kantelsysteem (Wabco RSS), 2-ISO
aansluitingen middels
spiraalslangen gemonteerd
midden onder triangel.
Parkeerrem d.m.v.
veerremcilinders.
Voorzien van 3 x 60L
aluminium luchtketels.

Toebehoren:
RVS/ gepolijste zijafscherming,
volgens EG-voorschrift
RVS kist, gepolijst 1.500 mm aan
de linkerzijde in de wielbasis
Onder de bumper een doorlopende
wagenbrede spatlap
Containervergrendeling:
Aan de voorzijde d.m.v.
afneembare spanlier met ketting
Aan de achterzijde d.m.v. 2
ratelspanners,
2 stuks verwijderbare Floor S-line
std bak-aanslagen, verplaatsbaar
in div posities,voor o.a
containerlengte 7 en 7,5 meter.
2 stuks zware koker aanslagen in
de “baan”. Kettingbak (korf) aan
voorzijde tussen de chassisbalken
Wabco smartboard gemonteerd
tussen de assen v.h. tandem (oa
Uitlezing aslasten)
Aluminium tranenplaat boven
draaikrans schamel
Hydrauliek slangen door het
draaischamel gemonteerd. Type
koppelingen Edbro schroef 3/4.

Wielen en banden:
6 ALCOA Durabright velgen
22.5 x 14.00 (naafcentrering)
met Goodyear banden
435/50 R 22.5.
Verlichting en markering:
Elektrische installatie 24V met 1
x 15-polig ISO-12098
steker.(losse 15-polige spiraaltussenkabel meegeleverd,
stekkerdoos midden onder
triangel)
2 x 2 ronde 3-kamer LED
achterlampen. 2 x LED
achteruitrijd/ mistlampen
2 x LED werk/achteruitrijlampen L&R achter
de vooras.
2 x 5 gele LED zijlampen
2 rood/wit/oranje LED

Wielafscherming:
Halfronde kunststof
spatschermen per wiel, achter
alle assen anti-spray
spatlappen.

Chassis volledig geschoopeerd
en gespoten in uni RAL kleur

