WN Kramer bv

HERCULANO gronddumper
Type HTP Tridem 33 tons
keuring

ALGEMENE OMSCHRIJVING:
HERCULANO gronddumper Type HTP
Tridem 33 tons keuring totale massa 33000
kg Inhoud 15,8 m3 Afmetingen Bak
HARDOX 450 - 6mm bak , 7m x 2,26m x 1m
Banden 650/55 R26.5 Alliance A885 lt;
2.55m A885 = 6000kg /65km/u, meest
geschikt voor intensief transport, minder
voor op werven uitrusting gegalvaniseerd
verhoogd frontpaneel en spatborden
Versmald chassis uit hoogsterktestaal ST
420, blijft binnen 2.55 m ondanks grote
banden met 3 onderhoudsvrije parabool
geveerde assen en 2 assen gedwongen
gestuurd 42 tons zware kipcilinder en
afgeschermde hydraulische cilinders op
achterklep Zware ADR snelverkeers-assen
65 km/u ,150 x 150 ,zwaarste remtrommels
420x180 Standaard luchtremmen met ALB
last afhankelijke remmen Hydraulisch
geveerde verstelbare trekboom met lange
slag voor gewichtsoverdracht DIN
flenstrekoog of K80 kogelkoptrekhaak naar
keuze Hydraulisch inklapbare steunvoet
zodat men geladen kan afzetten Eigen
hydraulisch circuit met 127.5 liter pomp
Hydraulisch opklapbare achterbumper icm
achterdeur Rondom LED verlichting +
gereedschapbak 1m breed+ spatborden
uitklapbare trap + fietsbeschermers + 2
LEDwerklichten + 2 LED flitsers +
achtertrekhaak Prijs 46.500 € 650/55 R26,5
Alliance A390 HD +2800€ optie 600/60
R30,5 Alliance A390 +4800€ Hydraulische
stabilisatie en vlakstelling +2500€ 0 €
bakhoogte 1,3m ipv 1,5m 600 € bak
herspuiten in Ral-kleur naar keuze 1 200 €
bak + chassis herspuiten in Ral-kleur naar
keuze 750 € Verhoging + 30cm 1 000 €
fronttplatform + waterdicht zeil 750 €
luchtremmen 500 € ALB 1 500 € combiremmen 1 600 € meelopende sturing 3 000 €
gedwongen sturing tandem 2 750 €
gedwongen sturing tridem 400 € 2 x K50
kogelkop gedwongen sturing 350 € K80
kogelkop trekhaak met flens 125 € 650/55
R26,5 BKT opleg per band ipv 600/55R26,5
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HERCULANO gronddumper

Type HTP Tridem 33 tons
keuring
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