Trekkerombouw voor
FlexLight combinatie
Ombouw chassiscabine volgens onderstaande specificaties:
Een gekeurd hulpframe inclusief koppelschotel. Het hulpframe wordt volbad verzonken.
De wettelijke voorzieningen zoals spatborden, verlichting en 13 polige stekkeraansluiting.
Inrijbeveiliging doormiddel van een aluminium zijafschermingsprofiel.
12V elektrische compressorset met luchtdroger, ketel, stuurventiel en duo-matic.
Luchtdrukremsysteem categorie O2 goedgekeurd tot een terreingewicht van 7000kg.
Achter de cabine links en rechts een vergrendeling voor de kortgekoppel FlexLight oplegger
Aan de achterzijde van het chassis geleideplaten voor koppelen oplegger
Handremdoorschakeling van auto naar de FlexLight oplegger
Elektrische en pneumatische componenten van gerenomeerde A-merken.
ESP doorschakeling van auto naar FlexLight oplegger
Drukmeter en controlelampen in het dashboard gemonteerd
Zekeringen en schakelaars m.b.t. de ombouw in de cabine

Enkele opties
Stroomvoorziening van trekker naar oplegger voor bijvoorbeeld een laadklep
Powerrelais i.p.v. hoofdstroomschakelaar bij optie stroomvoorziening
Hulpluchtvering op de achteras met schakelaar in de cabine
Koolborstelvrije compressor i.p.v. standaard koolborstel uitvoering

Aanleverspecificaties per merk

Algemeen

Algemeen

E43 Stekkerdoos 13 polig

Aanhangwagen stekkerdoos

1D7 Trekhaakvoorbereiding

M60 Dynamo 14V/250A

Dumamo 14V/180A

NY4 Verzwaarde dynamo

FS1 Brede spiegels

Brede Spiegels

ZB1 Brede spiegels

A50 Verzwaarde vooras

Verzwaarde vooras

VV8 Verzwaarde vooras

EE8 Accu 100Ah

Digitale tachograaf

2MF versterkte stabilisator

JD1 Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

L07 Contourverlichting
Wielbasis

Wielbasis

Wielbasis

WB 325 voor baklengte 4 m

WB 3682 voor baklengte 4 m

L2 (3640) voor baklengte 4,5 m

WB 366 voor baklengte 4,5 m

WB 4332 voor baklengte 5 m

L3 (4490) voor baklengte 5,5 m

Opties

Opties

Opties

Extra accu stroomvoorziening

Extra accu stroomvoorziening

Extra accu stroomvoorziening

Algemeen

Algemeen

E43 Stekkerdoos 13 polig

1D7 Trekhaakvoorbereiding

06520 Stekkerdoos 13 polig

M60 Dynamo 14V/250A

NY4 Verzwaarde dynamo

Dynamo 14V >180A

FS1 Brede spiegels

ZB1 Brede spiegels

Brede Spiegels / contourverlichting

A50 Verzwaarde vooras

VV8 Verzwaarde vooras

08623 Verzwaarde vering

EE8 Accu 100Ah

2MF versterkte stabilisator

20186 Banden 235/65R16

JD1 Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

07848 Digitale tachograaf

WB 392 voor baklengte 5 m
WB 432 voor baklengte 5,5 m

L07 Contourverlichting

78726 Versterkt chassis

Wielbasis

Wielbasis

Wielbasis

L2 (3504) voor baklengte 4,5 m

L2 (3640) voor baklengte 4,5 m

WB 345 voor baklengte 4,5 m

L3 (3954) voor baklengte 5 m

L3 (4490) voor baklengte 5,5 m

WB 375 voor baklengte 5 m

L5 (4522) voor baklengte 5,5 m

WB 410 voor baklengte 5,5 m

Opties

Opties

Opties

Extra accu stroomvoorziening

Extra accu stroomvoorziening

Extra accu stroomvoorziening

FlexLight opleggerchassis 5 ton voor BE
FlexLight opleggerchassis volgens onderstaande specificaties:
Vlak opleggerchassis 5000 kg welke volbad wordt verzonken
3500 kg geremde as van het merk Knott met spiraalvering
Standaard afmetingen vanaf ca. 4000 x 2200 mm afhankelijk van wielbasis trekker
Tweeleiding luchtdrukremsysteem met Wabco componenten
Banden 205/65R17,5 enkele montage (geen reservewiel mogelijk)
Kantbalk desgewenst uitgevoerd met een Z- of U-profiel (afhankelijk per carrosseriebouwer)
Verlichting in de achterbalk (eventueel gedeeld t.b.v. optie laadklep tot max. 1000 kg)
2" kingpin rondom gelast in schotelplaat
Verstelbare steunpoten voor het afkoppelen van de oplegger
Kunstof spatschermen en wegklapbare contourverlichting
Links en rechts kunstof glijblokken bij asophanging voor positionering
Handrem m.b.v. veerkamercilinder welke apart is te bedienen

Enkele opties
Stroomvoorziening met Brad Harrison stekker voor laadklep van max. 1000 kg
Lengte 4500 / 5000 / 5500 mm afhankelijk van de wielbasis trekkend voertuig
Halen en brengen van/naar carrosseriebouwer voor keuren
Chassis t.b.v. gesloten opbouw of schuifzeil met achterdeuren en/of laadklep
Chassis t.b.v. Koelwagen opbouw met achterdeuren en/of laadklep
Open laadvloer met of zonder alu borden, rongen en koprek
Bel of mail voor meer info en offertes met 0522 202140 of info@kuiperwagenbouw.nl

