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Oplaad-kiptransport ABVERKAUF 

Één as-achterwaartskipper

Ëén as-drie zijden kipper 

Tandem-drie zijden kipper 

Tandem-drie zijden kipper - oprijwagen

Plattformwagen 

Twee assen -twee zijden kipper 

Twee assen-drie zijden kipper 

Drie assen-drie zijden kipper 

Vier assen-drie zijden kipper 

Tandem-oppikhaak

Grondkipper 

Tandem-grondkipper - HALF-PIPE 

Afschuifwagen DEEP POWER PUSH 

verdere extra uitvoeringen 

Hefvermogen gegevens, Raumgewichte 

Hoogkipper voor de wijnbouw 

Overlaadvijzel

Komplete wielen (reservewielen) 

Bandenprofiel 91

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. 
Maße und Gewichte sind aufgrund technischer Weiterentwicklungen unverbindlich. Nicht alle Abbildungen stellen die Serienausstattung dar. Preise 
gelten nur bei Neubestellungen - bei nachträglichen Änderungen werden die aktuellen Preise für alle Positionen verrechnet. Für Umbestellungen, falls 
technisch noch möglich, werden generell mindestens EUR 90,00 in Rechnung gestellt. 
Alle in dieser Preisliste angeführten Preise sind auf volle Euro gerundet. Lieferungen Ö/D frei Haus, LKW verladen (außer HKM und DPP).
Bei einer Gesamthöhe ab 3,10 m kann das Fahrzeug teilzerlegt (Reifen / Aufbau / Planenaufbau / Rückwandöffnung) geliefert werden - die Montage-
kosten müssen durch den Kunden für uns kostenlos durchgeführt werden.
Alle angeführten Artikel gelten für Neubestellungen von Fahrzeugen. Bei Nachlieferung oder Ersatzteilversorgung gelten die Preise nach 
Rücksprache mit HB-Brantner Ersatzteilabteilung.
Satz und Druckfehler vorbehalten.

Inhoudsaanduiding
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S. 4Preisliste 11/2015

Notities 
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Art. Nr. Beschreibung Hydraulik-
zylinder

Innen-
breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Höhe
(mm)

Außen-
breite
(mm)

Eigen-
gewicht

(kg)

Traglast/
Abkipplast

kg bei 175 bar ca.

Preis 
exkl. 20% 

USt.

Preis 
inkl. 20% 

USt.

    ABVERKAUFSNETTOPREIS - ACHTUNG: NETTORABATT BEACHTEN    

3030002
+

3990004

HKM 1800 Junior doppeltwirkend,
inkl. Sieb für Entlüftung lose, 
Möglichkeit zum Umbau auf 
einfachwirkende Ausführung 
durch Kunde 

1-Zylinder-System 1800 1250 400 1900 340 1000/1000 1.125,00 1.350,00

NUR MEHR IN DIESEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR - SOLANGE DER VORRAT REICHT

Uitverkoop - 
transportkipbak

BRANTNER - transportkipbakulden JUNIOR
Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlblechmulde 3 mm, niedrige Bauweise, hartverchromter Hydraulikzylinder, Stahl-
blechscheuerleiste aus Z-Profil 8 mm, hydr. Anschlussleitung mit Argus-Kupplung, 
Hubkraft ca. 1000 kg bei 175 bar, Kippwinkel ca. 72°, pendelbare Rückwand, lange 
Auslegearme, für Kategorie II, Lackierung Unterbau und Aufbau HB-grün

ACHTUNG: NETTORABATTNUR SOLANGE DERVORRAT REICHT
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Art. Nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

1010000 E 2520 R 25 km/u uitvoering met omsteek handrem 4.883,00
Onderstel

1011110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u  8 to totaal gewicht. 89,00

845,00
Opbouw

1013130 Stalen opzetwanden 400 mm met vergrendeling
1013730 Opzetwand met rooster 600 mm hoog met vergrendeling 
VerschlüssSppppepciaal en als 1. AW

1.061,00
Speciaal lakverf 

1016610 Opbouw RAL 2011 290,00
Banden i.p.v.  standaard banden1018120 

11.5/80 - 15.3 (10) 60,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
C-Persprofielframe 5 mm, zonder trekhaak, 
trekdissel  (diameter 40/31 mm)
Laadvloer
Conische laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, 
(folienaadversmelting)
Bordwanden
Stalen bordewanden 400 mm met reiniglijsten, 
ACC bewerking in holle ruimtes, 
bordwandscharnieren: 3 zijdelings. en 2 achter, 
geschroefde hoekrongen, pendelwand achter, z

Kipinrichting
Kogelkipplagering me konische Pfanne, 
2 trapshefcilinder 600 mm,  hard 
verchroomd, automatische hefbegrenzing

Remmen
 Handrem, 

Steunwiel
Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en2 K acryllack-warm stuilakken, ACC 
bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe is zwart
Toelating
Duitsland: geldt voor verkeerstoelating als ongeremde 
aanhanger, eigen gewicht v/h trekvoertuig moet minimaal 
2 x  de asbelasting v/d aanhanger bedragen

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

2500 kg
640 kg
1,0 m³
500 kg

Toel. totaal gewicht  
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Ddissebelasting 
laadvloergrootte binnen 2050 x 1210/1240 mm

3250 mm
1370 mm

Totale lengte 
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 430 - 680 mm verstellbar

400 mm
1000 mm
55 mm
930 mm

Stalen bordwandenSpoor
AsdiameterLaadvloerhoogte Banden 10.0/75 - 15.3 (10)
cilinder diameter        ca. 60/75 - 600 mm
Kiphoek (achter) ca. 50°
Benodigde oliehoeveelh. ca. 2,5 l

Eén as kipper
E 2520 R
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Art. Nr. Beschrijving
Prijs 

exc
l. B

TW

1020000 E 3524 25 km/u uitvoering Oostenrijk met omsteekrembediening 6.021,00

89,00
Onderstel

1021110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u  8 to tot. gewicht
 1021210 Geveerde assen 873,00

845,00
70,00

160,00
-50,00

Opbouw
1023130 Stalen opzet bordwanden 400 mm met vergrendeling
1023460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
1023470 Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif
 1023537 Levering zonder graanschuif
1023730 Loofrooster-opzetrand 600 mm hoog met vergrendeling als eerste AW 1.488,00

Kipinrichting 
1025110 Afsluitkraan 46,00

Speciale lakverf 
1026610 Opbouw RAL 2011 290,00

Remmen
1.353,001025615 2-leiding luchtdruk remmen i.p.v. omsteekrem (alleen v. oostenrijk mit spindelverstelling 

1025760 Hydraulische rem zonder belasting-aanpassingsventiel met Argus-koppelingsstekker 489,00
1025762 Belasting-aanpassingsvetiel voor hydr. remmen 285,00
1025765 Hydraulische remmen met belasingaanpassingventiel  met koppelingsmof 

Uitvoering "zwitzerland" (vrouwelijk) i.p.v.  Arguskoppeling
1.000,00

Snelloopuitvoeringen
1027100 40 km/u uitvoerig: 2-leiding luchtdrukremmen met ALB, geveerd, verst.speciale assen 

Onderrijbeveiliging,spatborden, kenteken verlichting11.5/80 - 15.3 (10), lampafscherming, witte lampen voor
4.294,00

1027102 25 km/h uitvoering : 2 leiding druklucht-DL remmen i.p.v. omsteekremmen
Umrissleuchten en markerings verlichting a/d zijkanten,

1.528,00

1027510 Mmarkeringverlichting a/d zijkant (niet nodig in combinatie met  tractor als voertuig) 481,00

60,00
Banden i.p.v.  standaard banden 1028120 

11.5/80 - 15.3 (10)
1028125 12.5/80 - 15.3 (14) 268,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
C-persprofielframe 5 mm, zonder trekhaak, 
trekdissel: ( diameter D/H: 40/31 mm)
Laadbak
met L-vormig kipframe
Laadvloer
Stalen bodem 4 mm uit één stuk en naar alle vier zijden 
afgekant, geen lasnaad,  (folienaadversmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 400 mm met dikke reinigings-
strippen, ACC holle ruimte bewerking, 
bordwandscharnieren: 4 zijdelings en 2 achter, 
geschroefde hoekrongen, pendelwand achter met  
centrale vergrendelingshendel, graanschuif met 
hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische Pfanne, 
4-traps hefcilinder, 800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, automatische hefbegrenzing

Remmen
Omsteekremi 
Oplooprem met terugrij-automatiek
Steunpoot
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuitlakken, ACC 
bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
25 km/u landbouw

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

3500 kg
850 kg
1,4 m³
650 kg

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Disselbelasting
Laadvloer binnen 2380 x 1430 mm

3950 mm
1600 mm

Tot.lengte 
Tot.breedte Aanspanningshoogte Ö: 460 - 690 mm / D: 620 mm

400 mm
1150 mm
60 mm
920 mm

Stalen bordwanden 
Spoor 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden 10.0/75 - 15.3 (10)
Cilinderdiameterr ca. 45/60/75/90 - 800 mm 
Kiphoek (zijdel.en./achterw.) ca. 45/45 °
Benodigde oliehoeveelheid ca. 3 l

ÉÉN-AS-DRIE- ZIJDEN-KIPPER
E 3524
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Art. Nr. Beschrijving
Prijs 

exkl. BTW 

5.404,001030000 E 4530 EURO-LINE  met handrem
1030050 Meerprijs voor uitvoering E 4530 trapezevormig kipframe met zelfreingende laadvloer 4 mm, 

pendel-bordwand links en rechts 
568,00

89,00
Onderstel

1031110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to totaal gwicht. 
1031210 Geveerde as 873,00

Laadvloer
1032300 Stalen bodem, zelfreinigend 5 mm (alleen in combinatie met Artikel 1030050) 253,00

268,00
845,00
693,00

Opbouw
1033120 Bordwandhefveren links en rechts
1033130 Stalen opzet-bordwanden 400 mm met vergrendeling, hoekrongen open
1033131 Stalen opzet-bordwanden 400 mm met vaste pendellagering
1033430 Garnituur schuinstelsteunen met hoekketting, 1 steun/zijde max. belading per steun 300 kg 291,00

149,00
70,00

160,00
-50,00

(alleen in cobinatie met artikel 1030050) 
1033440 Garnituur hoeketting (schroefbare uitvoering)
1033460 Uitloopgoot niet niet afsluitbaar
1033470 Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif
 1033537 Levering zonder graanschuif
1033730 Loofrooster-opzetbordwand 600 mm hoog met vergrendeling als één  AW

1.488,00

46,00

Kipinrichting
1035110 Afsluitkraan
1035201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

BREMSEINRICHTUNG
1.352,001035615 2-leiding-luchtdruk-rem i.p.v. handrem. met spindel

1035760 Hydr. remmen zonder belastingsaanpassingsventiel met Argus-snelkoppeling (mannelijk) 489,00
285,001035762 Belastingsaanpassingsventiel voor hydr. remmen

1035765 Hydr. remmen met belastingsaanpassingsventiel 
met koppelingsmof  uitvoering "zwitzerland" (vrouwelijk) i.p.v. Argus snelkopeling

1.000,00

Steunwiel
1036110 Steunwiel met haakse tandwiel verstelling 104,00

Snelloopuitvoering
1037100 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met 1030050) 2-leiding luchtdruk rem, met ALB, geveerd,

verst. speciale assen, onderrijbeveiliging, spatborden,kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 (16), zijrandvelichting, 
witte lampen voor

5.082,00

60,00
268,00
272,00
280,00

Banden i.p.v. standaard  banden
 1038120 11.5/80 - 15.3 (10)
1038125 12.5/80 - 15.3 (14)
1038130 13.0/75 - 16 (10)
1038150 15.0/55 - 17 (10)
1038280 355/60 R 18 MPT (16) 884,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
C-vormig persprofielframe 5 mm, met stabiiel onderrijbeveiliging, 
zonder trekhaak,trekdissel: diameter (D/H: 40/31 mm)

Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle 
vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad  
(folienaadversmelting)
Bordwanden
Stalen bordwanden 400 mm met reinigingslijsten 70 mm, 
ACC bewerking van holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
3 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand achter met centrale vergrendelingshendel, 
graanschuif

Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische opvang, 3-traps- hefcilinder, 
diameter 1000 mm, hard verchroomd, cardanische  lagering, 
automatische hefbegrenzing

Reminrichting
Handrem
Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt Licht- en knipprlichinstallatie 7polig, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmtespuilakken, ACC 
bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderfram zwart
Toelating
25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

toel. totaal gewicht 4500 kg
Eigen gewicht 1150 kg
Laadvolume 2,0 m³
Disselbelasting 900 kg
Laadvloer binnen 2930 x 1830 mm
Tot. lengte 4460 mm
Tot. breedte 2020 mm
Aanspannings.hoogte 620 mm
Stalen bordwanden 400 mm
Spoor 1470 mm
As-diameter 60 mm
Laadvoerhoogte 920 mm
Banden 10.0/75 - 15.3 (10)
Cilinder diameter       60/75/90 - 1000 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/46 °
Benodigde oliehoeveelh. 5 l

EEN AS-DRIE ZIJDEN  KIPPER

E 4530 EURO-LINE
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Art. Nr. Beschrijving Prijs
 excl.BTW

5.540,001040000 E 6030 EURO-LINE 25 km/u met handrem
1040050 Meerprijs voor uitvoering E 6030 trapezevormig kipframe met zelfreinigende laadvlroer 5 mm

, Pendelwand links en rechts 
654,00

Onderstel
89,001041110 Trekhaak  mechanisch voor 25 km/u 8 to totaal gewicht 

1041210 Geveerde as 873,00
Laadvloer

1042300 Stalen bodem, zelfreinigend 5 mm (alleen in combinatie met artikel 1040050) 253,00

268,00
845,00
693,00

Opbouw
1043120 Bordwandhefveren links enrechts
1043130 Stalen opzet bordwanden 400 mm met vergrendeling, open hoekrongen 
1043131 Stalen opzet bordwanden 400 mm met vaste pendelageringen 
1043430 Garnituur met schuine steunen met hoekketting, 1 steun / zijde max. belading per steun 300 kg 291,00

149,00
70,00

160,00
-50,00

(alleen in combinatie met artikel 1040050) 
1043440 Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)
1043460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
1043470 Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif
 1043537   Levering zonder graanschuif
1043730 Loofroosteropzetrand 600 mm hoog met vergrendeling  als 1. AW 1.488,00

46,00
KIPINRICHTiNG

1045110 Afsluitkraann
1045201 Hydr. leiding me eigen aansluiting zonder 3-weg-kaan 269,00

Remmen
1.352,001045615 2-leiding-druk lucht i.p.v. handrem. met spindel 

1045760 Hydr. remmen zonder belastingaanpassings ventiell me Argus-snelkoppeling (mannelijk) 489,00
285,001045762 Belasting-aanpassingsventiel voor hydr. remmen

1045765 Hydr.remmen met belasting-aanpasingventiel tot max. 12 to tot. gewicht 
met koppelingsmof uitvoering i.p.v. Argus koppeling 

1.000,00

Steunwiel
1046110 Steunwiel met haakse tandwiel verstelling 
WinkelgetrienelllooooooopoOOopbe

104,00
SCHNELLOOPUITVOERING

1047100 40 km/u uitvoering achter tracrtoren (alleen in combinatie met Artikel 1040050) 2-leiding remmen met ALB, 
geveerde verst. speciale assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kenteken verlichting, banden 355/60 R 18 (16), 
zijrandverlichting, witte lampen voor 

5.241,00

208,00
212,00
220,00

Banden i.p.v.  standaard  1048125 12.5/80 - 15.3 (14)
1048130 13.0/75 - 16 (10)
1048150 15.0/55 - 17 (10)
1048280 355/60 R 18 MPT (16)

824,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
C-vormig persprofielframe 5 mm, met stbiel onderrijbeveiliging, 
zonder trekhaak,
 trekdissel: (diameter 40/31 mm)

Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle 
vier zijdenn rechthoekig afgekant, geen lasnaad,  
(folienaadversmelting)
Bordwanden
Stalen bordwanden 400 mm met reinigingslijsten 70 mm, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, 
bordwandscharnieren: 3 zijdelings en 4 achter, geschroefde 
hoekrongen, pendelbordwandachter met centrale vergren-
del hendel, graanschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps hefcilinder
, diameter1000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, 
automatische hefbegrenzing

Reminrichting
Handrem
Oplooprem met terugrij-automatiek
Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt licht- en knipperistallatie, stekker achter
Lakken
ACC-bewerking en 2 K  acryllak-warmspuitlakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
bovenbouw HB groen, onderbouw zwart

Toelating
25 km /uur   

Technische gegevens ca. basisuitvoering):

6000 kg
1190 kg
2,0 m³
900 kg

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Disselbelasting 
laadvloer binnen 2930 x 1830 mm

4460 mm
2020 mm

Totale lengte 
Totale breedte 
Aanspanningshoogte Ö: 500 - 730 mm / D: 650 mm

400 mm
1470 mm
60 mm
970 mm

Stalen bordwanden 
As diameter 
Laadvloerhoogte 
Banden 11.5/80 - 15.3 (10)
Cilinder diameter         ca. 60/75/90 - 1000 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) ca. 45/46 °
Benodigde olie hoeveelh.5 l

ÉÉN AS-DRIE ZIJDIGE KIPPER 
E 6030 EURO-LINE
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Art. Nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

6.124,001120000 E 6535 EURO-LINE 25 km/u met handrem
1120050 Meerprijs voorfür Ausführung E 6535 Trapezkipprahmen mit selbstreinigendem Brückenboden 4 
mm, Pendelwand links und rechts 

654,00

Onderstel
89,001121110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/h 8 to tot.gewicht. 

1121210 Geveerde as 873,00
Laadvloer

1122300 Stalen bodem, zelfreinigend 5 mm (nur in Kombination mit Artikel 
1120050) 

253,00

268,00
914,00
757,00
757,00
914,00

Opbouw
1123120 Bordwandhebefedern links und rechts
1123140 Opzetbordwanden 500 mm hoog met vergrendeling, open hoekrongen 
1123141 Opzetbordwanden 500 mm hoog met vaste pendellageringen  
1123210 Tweede set stalen opzetanden 500 mm fmet vaste lagering  
1123211 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm met vergrendeling, open hoekrongen 
 1123370   Neerklapbare opzetwanden (spoor 1330 mm) alleen met banden 355 / 60 R 18 301,00

291,00

149,00
70,00

160,00
-50,00

(alleen in combinatie met artikel 1120050) (BW en OW gezamelijk neerklapbaar)
1123430 Garnituur schuine steunen  met hoekkettingen, 1 steun/zijde,  max. belading  300 kg /steun

           (alleen in combinatie met artikel 1120050)
1123440 Garnituur hoekketting (schraoefbare uitvoering)
1123460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
1123470 Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif
1123537 Levering zonder graanschuif
1123730 Loofrooster-opzetwand 600 mm hoog met vergrendeling als eerste  OW 1.488,00

Kipinrichting 
1125110 Afsluitkraan 46,00

Remmen
1.352,00

489,00
285,00

1125615 2-Leiding-lucht druk remmen i.p.v. handrem met spindel 
1125760 Hydr. remmen zonder belasting-aampassingsventiel (met Argus-snekopeling (mannelijk) 
1125762 Belasting-aanpassingsventiel voor hydr. remmen
1125765 Hydr. remmen belastings-aanpassingsventiel ( 25 km/u tot max. 12 to tot. gewicht) 

met koppelingsmof uitvoering (vrouwelijk) i.p.v. Argus koppeling 
1.000,00

Steunwiel
126110  Steunwiel met hakse tandwielen verstelling 
Winkelgetriennebe

104,00
Snelloopuitvoering

1127100 Uitvoering 40 km/u  achter tractoren: (alleen in combinatie met artikel 1120050) 2-leiding lucht druk remmenmet ALB, 
 ggeveerd, speciale assen, onderrijbeveiliging,spatborden, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 (16), zijrandverlichting, 
witte lampen voor

5.459,00

4,00
12,00

Banden i.p.v. standaad
1128130 13.0/75 - 16 (10)
1128150 15.0/55 - 17 (10)
1128280 355/60 R 18 MPT (16) 616,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
C-vormig  persprofielframe 5 mm, mie stabiel onderrij- 
beveiliging, zonder trekhaak, trekdissel:diam. (D/H: 40/31 mm)

Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle 
vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad 
(folienaadversmelting)
Bordwanden
Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten
 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, 
bordwandscharnieren: 4 zijdelings en 4 achter, 
geschroefde hoekrongen, pendelwand achter met 
centrale vergrendelhendel, graanschuif
Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps hefcilinder,  diam. 
1200 mm, hard verchroomd, cardanische  lagering, 
automatische hefbegrenzing

Remmen
Handrem
Steunwiel
Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 7 polige, stekker 
achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuit lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderbouw frame zwart

Toelating
25 km/u ladbouw 6,5 to 

Technische Daten ca. (basisuitvoering):

6500 kg
1220 kg
3,0 m³
1000 kg

toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laad volume 
Disselbelasting 
Laadvloer binnen 3430 x 1830 mm

4860 mm
2020 mm

Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 510 -740 mm verstellbar

500 mm
1470 mm
60 mm
980 mm

Stalen bordwanden
Spoor 
As diameter 
laadvloerhoogte 
Banden 12.5/80 - 15.3 (14)
Cilinder diameter      60/75/90 - 1200 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/46 °
enodigde olie 6 l

ÉÉN AS-DRIE ZIJDIGE KIPPER
E 6535 EURO-LINE



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

blz. 11Prijslijst 11/2015

Art. Nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

1090000 E 8041 25 km/u uivoering  met handrem 8.984,00

89,00
149,00
234,00

Onderstel
1091110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to tot. gewicht
1091111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met Lochbild 140x80
1091115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 15 to totaal. gewicht, Lochbild 140x80 
1091210 Geveerde as, laadvloerhoogte ca. 1070 mm bij standaard banden 873,00

Laadvloer
1092432 Verz. bevestig.haken. EN 12640 in de boden verzonken, 3 Paar = 6 Stk., positie v/d verzonken haken (schets zie blz. 19) 525,00

326,00
138,00

1.315,00
1.505,00

170,00
170,00

Opbouw
1093110 Pendelwand links en rechts met centrale vergrendelingshendel en  sluithaken 
1093120 Bordwandhefveren links en rechts
1093210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm  
1093220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm  
1093240 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm
1093341 Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 500 mm
1093370 Neer klapbare  opzetwanden links en rechts eerste  OW op BW (BW en OW gezamelijk naar beneden ) 301,00

-883,00 
291,00
70,00

161,00
-50,00

banden max. breedte 355 mm, bordwandhefveren aanbevelenswaardig 
1093400 Minderprijs: levering zonder pendelopzetwand
1093430 Garnituur schuin naar buiten gestelde rongen met hoekkettingen, 1 rong  per zijde max. 300kg belading 
 1093460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
1093470 Uitloopgoot met extra fijndoseringg voor graanschuif
1093537 Levering zonder graanschuif
1093730 Loofrooster opzetwand 600 mm hoog met vergrendeling als 2. AW

1.488,00

269,00
Kipinrichting

1095201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-Weg-kraan
 1095210 Hefcilinder 60/75/90/105 - 1600 mm oliehoeveelheid ca. 9 l, kiphoekl ca. 45/49 ° 164,00

Remmen
1.352,00

489,00
285,00

1095615 2-leiding-lucht druk remmeni.p.v. handrem met spindel
1095760 Hydr. remmen zonder  belastingaanpassingsventiel met  Argus-snekoppeling (mannelijk) 
1095762 Belastingaanpassingsventiel voor hydr. remmen
1095765 Hydr. remmen met  belastingsaanpassingsventiel 25 km/u tot max. 12 to tot. gewicht

met koppelingsmof uitvoering (vrouwelijk) i.p.v. Argus koppeling
1.000,00

104,00
Steeunwiel

 1096110 Steunwiel met haakse tanwiel verstelling
1096140 Tandwielverstelling met  2 snelheden 367,00

Snelloopuitvoeringen
1097100 40 km/u uitvoering 2-Leiter-lucht druk-remmen, met ALB, GEVEERD, sppor 1600 mm, onderijbeveiliging 

Kotflügel, Kennzeichenbeleuchtung, Bereifung 385/65 R 22,5 runderneuert, Umrissleuchten, weiße Lampen vorne 
4.669,00

Banden i.p.v. standaard
256,001098184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service

1098350 385/65 R 22,5 rondom vernieuwd, GEVEERD  2-leidingr-lucht druk remmen , art nr.:1095610)  zonder meer noodzakelijk, 

laadvloerhoogte ca. 1170 mm - alleen  met geveerd leverbaar 

1.170,00

Standaard uitvoering:

Onderstell
Frame van C-vormig persprofiel 6 mm, 
met stabiel onderrijbeveiliging, zonder trekhaak, 
Trekdissel:  diameter (D/H: 40/31 mm)
Frame van de laadvloer
 V-trapeze vormig kipframe
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk     naar alle  
vier zijden afgekant, geen lasnaad  (folienaadversmelting), 
gepatenteerde zelf-reinigende laadvloerrand, verzonken 
bevestgingshaken bij alle 4 hoeken binnen, geschroefd, 
sjorbelasting 1500 daN / bevestigingshaak

Bordwanden
Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 
mm, ACC bewerking in holle ruimtes, Bordwand-
scharnieren: 5 zijdelings en 4 achter, geschroefde 
hoekrongen, pendelwand achter,graanschuif met 
verstelhendel

Opzetbordwanden
1. eerste set stalen opzet bordwanden 500 mm hoog, 
met opzethoekrongen, ACC bewerking van holle ruimtes
Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom, 3-trapsr hefcilinderr, 
1400 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, 
automatische hefbegrenzing
Remmen
Handrem of oplooprem met terugrijautomatiek: 

Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmte spuit lalkken,
 ACC- bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u voor tractoren

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

8000 kg
1780 kg
8,0 m³
1100 kg

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadevolume 
Disselbelasting 
Laadvloer binnen 4070 x 2080 mm

Ö/D: 5640/5880 mm
2260 mm

Totale lengte 
Totale breedte 
Aanspanningshoogte Ö: 580 - 680 mm / D: 630 mm

500 mm
500 mm
1550 mm
70 mm
1000 mm

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
Spoor
Asdiameter 
Laadvloer hoogte 
Banden 355/60 R 18 MPT (16)
Cilinder diameter       75/90/105 - 1400 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigde olie 9 liter

ÉÉN AS-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
E 8041
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Prijslijst 11/2015 blz.12

Art. Nr. Beschrijving
prijs 

excl.BTW

2020000 TA 8040 10 km/u uitvoering met oploopremmen en terugrijautomatiek 12.924,00

500,00
89,00

149,00
234,00

Onderstel
2020104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm,hoogte 420 mm, diepte 390 mm)
2021110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 ton totaal wicht
2021111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met  montageplaat met gaten 140x80
2021115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 15 ton tot. gewicht, montageplaat 140x80 
2021130 automatische trekhaak incl. gewijzigde dwarsdrager achter 1.018,00

Laadvloer
2022432 Bevesitigingshaken. EN 12640 in de bodem verzonken 3 Paar = 6 Stk., positie v/d hanem  volgens schets(zie blz.19) 525,00

138,00
1.315,00
1.505,00

170,00
170,00

-883,00 
476,00
149,00
81,00
81,00
70,00

161,00
240,00
335,00
88,00

Opbouw
2023120 Bordwandhefveren links en rechts
2023210 Tweede set stale opzerwanden 500 mm
2023220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
2023240 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm
2023340 Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 500 mm
2023400 Minderprijs:levering zonder pendeopzet
2023430 Garnituur schuinzetsteunen met hoekketteing, 2 steunen per zijde max. belading per steun 300 
kg 2023440 Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)
2023450 Spanketting voor bordwanden
2023451 Spanketting voor opzetwanden
2023460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2023470 Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif
2023487 Uitlegstrippen voor zijbordwanden links en rechts (4 stuks.)
2023520 Hydr zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
2023596 Doorkijk-rooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
2023598 Doorkijk-rooster tussen de rongen met stalen afdekking in bovenste frontopzetwand 155,00

361,00

Gesloten bovenkap
2023500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB opboukap geschikt 
2023534 Bovenkap met afrolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare kapframe, 

Lengtebuizen voor betere kapsteun li + re, Kap van links naar rechts afrolbaar, Aluminium frame, 
bedienplatform 2 stuks sjorbandespanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, incl. 
hydraulische steunpoot i.p.v. steunwiel, bedienplatform en bovenkap worden ongemonteerd 
geleverd

3.476,00

Slageopbouw
2024120 Silageopbouw met hydraulische achterwand 1500 mm hoog, korreldiht, (met mdubbelwerkende cilinders), 

incl. tweede endelopzet 500 mm, ca. 12 m³ laadvolume, achterwand van  4 mm staalplaat met aardappelshuif, 
doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1600 mm, zonder pendelwandas achter 

4.508,00

2024140 Extra onderste bordwand achter 500 mm met graanschuif en hoekrongen, met vergrendeling, 
met pendewandas achter 

389,00

2024142 Extra eerste opzetbordwand 500 mm achter met hoekrongen en vergrendeling 335,00
Kipinrichting

2025201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van gesloten C-vormig persprofiel 6 mm, 
met stabiel onderrijbeveiliging, zonder trekhaak, 
tandemas met bladvering, zwenkcompensatie en 
veerondersteuning, trekdissel: (diameter D/H: 40/31mm)
Laadvloerframe
V-Vormig trapeze kipframe
Laadvloer
konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar 
alle vier zijden afgekant, geen lasnaad 
(folienaad versmelting. zelfreinigende laadvloerrand, 
verzonken bevestigingshaken bij alle 4hoeken binnen, 
geschroefd, sjorbelasting 1500 daN / per bevestigingshaak
Bordwanden
Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren:
5 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, pendel-
wand links/rechts en achter, met centrale vergrendel hendel 
en sluithaken met aantrekvermogen, graanschuif met  
verstelhendel
Opzetbordwanden1.

 Set stalen opzetwanden 500 mm hoog 
met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps 
hefcilinder, 1400 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing
Remmen
Oplooprem met terugrijautomatiek, vier wielen geremd
Steunwiel
Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlichten, stekker achter

Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmte spuitlakken,
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
opbouw HB-groen,onderframe zwart
Toelating
: 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 8000 kg
Eigen gewicht 2050 kg
Laadvolume 8,5 m³
Disselbelasting 1000 kg
Laadvloer binnen 4070 x 2080 mm
Totale lengte 5880 mm
Totale breedte 2260 mm

Aanspanningshoogte 720 mm
Stalen bordwanden 500 mm
Opzetbordwanden 500 mm
Spoor 1550 mm
Veerafstand 825 mm
As diameter 65 mm
Laadvloer hoogte 1170 mm
Banden 11.5/80 - 15.3 (10)
Achsabstand 990 mm

Ciilnder diameter       75/90/105-1400 mm
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigde olie               8,5 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

TA 8040
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KIPINRICHTiNG
2025210 Hefcilinder 60/75/90/105 - 1600 mm, oliehoeveelheid ca. 9 l, kiphoek ca. ° 45/50 165,00

Remmen
2025610 Twee leiding-lucht druk remmen i.p.v.oploopremmen voor 25 km/u, incl. in hoogte verstelbare trakhaak, 

 veren onder de as gemonteerd 
1.268,00

2025710 Achter aansluiting bij twee leiding-druk lucht installatie 250,00
2025750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling v/d 2-leiding-lucht druk remmen, 

wanneer in het snelloop pakket is inbegrepen 
452,00

Steunpoot
2026130 hydraulische steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker geleiding voor opname v/d axiaalkrachten, 542,00

standaard met afsluitventiel(met afsluikraan)
 2026140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00

Snelloopuitvoering
2027120 40 km/u-: 2-Leiding-luchtdruk-remmen met ALB, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting,

banden 11.5/80 - 15.3 (10), zijrandverlichting, witte lampen voor, incl. asdrukversterking 
2.415,00

2027210 60 km/u-uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, met ABS, onderrijbeveiliging, spatborden, 
zijrandverlichting, witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), inkl. asdrukversterking 

6.042,00

2027300 80 km/u uitvoering  2-leiding-luchtdruk-remmen werkend op alle vier wielen, met ALB, met ABS, 
met automatische remverstelling, onderrijbeveiliging, spatborden, zijrandverlichting, mistverlichting, witte lampen 
voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterking, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-
installatie 12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (disseldiam D/H: 40/31 mm) 

6.042,00

2027510 Zijrandverlichting en zijmarkeringsverlichting (niet nodig in combinatie met tractoren) 481,00
Banden i.p.v. standaard

2028125 12.5/80 - 15.3 (14) 416,00
2028130 13.0/75 - 16 (10) 424,00
2028150 15.0/55 - 17 (10) 440,00
2028280 355/60 R 18 MPT (16) 1.648,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

TA 8040
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Prijslijst 11/2015 blz. 14

Art. Nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

2040010 TA 10041 met 1 hefcilinder 25 km/u met handrem 10.681,00

500,00
89,00

149,00
234,00

Onderstel
2040104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)
2041110 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 ton totaal gewicht
2041111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met 140x80 montage plaat
2041115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 ton taal gewicht, gatenplaat 140x80 
2041130 Automatische trekhaak incl. gewijzigde dwarsdrager achter 1.018,00

Laadvloer
2042432 Bevestigingshaken volgens. EN 12640 in de boden verzonken 3 Paar = 6 stuks, Positie bevestigingshaken volgensschets blz.19) 525,00

Opbouw
326,00
138,00

1.315,00
1.505,00

170,00
170,00

2043110 Pendelwand links und rechts met centrale vergrendelingshendel en sluithaken 
2043120 Bordwand-hefveren links en rechts
2043210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2043220 Tweede set opzetwanden 600 mm
2043240 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm
2043340 Stalen pendel opzetwanden 600 mm i.p.v 500 mm
2043370 Neerklapbare opzetwanden links en rechts (BW end AW gezamelijk naar beneden klappen) 301,00

-883,00 
285,00
476,00
149,00
81,00
81,00
70,00

160,00
334,00

Banden max. breedte 355 mm, bordwandhefveren aan te bevelen 
2043400 Minderprijs: levering zonder pendelopzet
2043410 Bordwandversteiking links und rechts op BW
2043430 Garnituur schuine steunen met hoekketing, 2 steunen per zijde max.belading 300 kg per steun 
2043440 Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)
2043450 Spanketting voor bordwand
2043451 Spanketting voor opzetrand
2043460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2043470 Uitloopgoot met extra fijndosering voot graanschuif
2043520 Hydr. zijdelingse pendelwanden vergrendeling links und rechts omsteekbaar
043535   Hydr.achterwandopening van Persprofiel met 120° openingshoek naar benden, dubbelwerkend, 400 mm hoog, 2.250,00

88,00
zonder schuif, achterwand en bordwand-hoekrong ACCzwart geverfd

 2043596 Doorkijkrooster via de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
2043598 Doorkijkrooster tussen de rongen met stalplaatbedekking ind opzetwand 
StirnaufsatKKKkobkKKKKKKKKKaKpmoKkkntage

155,00
Kapmontage

2043500 Opzet-driehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB kapopbouw geschikt) kapopbouw met rosysteem 361,00

2043533 Kapopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaarkapframe, 
2043534 Opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar kapframe, 

  Lengtebuizen voor betere kapinstallatie  li + re, kap von links naar rechts oprolbaar, aluminium buizen, bedienplatform, 
2 stuks sjorpasnners links, middenframre, totale hoogte 325 mm, incl.hydr. steunpoot i.p.v. steunwiel, bedienplatform en 

kapbouw worden ongemonteerd geleverd

3.476,00

Stangen in lengte voor betere kapopbouw li + re, kap van rechtsnaar links oprolbaar, aluminium-stang, 
bedienplatform, 2 stuks sjorspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm 
incl. hydraulische steunpoot i.p.v. steunwiel, bedienplatform en kapopbouw worden ongemonteerd geleverd

3.794,00

2043518 Kapopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterw. opening incl. opzetwanden 300 mm en
opzetdriehoek 170 mm, vast kapframe, incl. hydraulische steunpoot i.p.v. steunwiel. 
Bedienplattform en kapopbouw worden ongemonteerd geleverd

5.405,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van C-vormig persprofiel 6 mm, 
zonder trekhaak, tandemas met bladvering onder de 
assen gemonteerd, zwenkcompensatie en 
veerondersteuning, trekdissel: (diam. D/H: 40/31 mm)
Laadvloerframe

V-vormig trapezekipframe met 5 mm stalenbodem uit één 
stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad 
versmelting), gepatenteerd zelfreinigende laavloerrand, 
Verzonken bevestigingshaken aan alle  4 hoeken binnen, 
geschroefd, aantrek-belasting 1500 daN per bevestiginghaak

Bordwanden
Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking voor holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
5 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand achter met centrale vergrendelingshendel, 
graanschuif met verstelhendel

Opzetwanden
1.Eerste set stalen opzetwanden 500 mm hoog 
met opzet-hoekrongen,
  ACC bewerking in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met  konische kom, 3-traps 
hefcilinder, 1400 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met 
snelkoppeling, automatische hefbegrenzing
afsluitkraan
Remmen
handrem of luchtdruk remmen

Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte 
verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting en knipperlichten, stekker 
achter
Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken.
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

Toelating
25 km/u 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

toel. totaal gewicht 10190 kg 
(ohne DL Anlage max. 8000 kg)
2190 kg
8,5 m³
1450 kg

Eigen gewicht 
Laadvolume 
Disselbelasting 
Laadvloer binnen 4070 x 2080 mm

5640 mm
2260 mm

Totale lengte 
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 670 - 780 mm

500 mm
500 mm
1550 mm
825 mm
70 mm
1040 mm
13.0/75 - 16 (10)

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
Spoor 
Veerafstand
As diameter 
Laadvloer hoogte 
Banden 
Asafstand 990 mm

Cilinder diameter        75/90/105 - 1400 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigdel olie 9 liter

TANDEM-DRIE -ZIJDEN-KIPPER
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SILageopbouw
2044120 Silageopbouw met hydraulische achterwand 1500 mm, graandicht, (met dubbelwerkende cilinders), 

incl. tweede pendeopzet 500 mm, ca. 12 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met ardappelschuif, doorkijkrooster 
(gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1600 mm, zonder pendelwandwelle achter 

4.508,00

2044140 Extra oderste bordwand achter 500 mm met graanschuif en hoekrongen, met vergrendeling, 
met pendelwanwelle achter 

389,00

2044142 Extra eerste opzetwand 500 mm achter met hoekrongen en vergrendelingen 335,00
Kipinrichting

4.651,00
269,00

2045160 Hoog-kipinrichting (ca. 750 mm hoger, extra hoeveelheid olie ca. 8 l) mie eigen aansluiting
 2045201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan
2045210 Hefcilinder 60/75/90/105 - 1600 mm, oliehoeveelheid ca. 9 l, Kiphoek ca. ° 45/50 164,00

Remmen
1.734,00

250,00

2045615 2-leiding-luchtdruk remmen (fwanneer in de basisprijs niet inbegrepen) me spindelrem
2045710 Achter aansuiting bij tweeleiding-luchtdruk-installatie
2045750 ALB (automatische belastingafhankelijk remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtruk-remmen, 452,00

674,00
285,00

wanneer in het snellooppakket miet is inbegrepen 
2045760 Hydraulische remmen zonder belastaanpassingsventiel( mannelijk) 
2045762 Belastaanpassingsventiel voor hydr. remmen
2045765 Hydr.remmen met belasaanpassingsventiel 25 km/u bis max. 12 ton totaal gwicht, 

met koppelingsmof uitvoering (vrouwelijk) i.p.v. Argus snelkoppeling
1.186,00

Steunpoot
104,002046110 Steunwiel met hakse tandwielverstelling

2046130 Hydraulische steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinderr, koker in koker-geleiding v. opvangen van axiaalkrachten 542,00
standaard met sperventiel (met afsluikraan)

 2046140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00
Snelloopuitvoering

2047100 40 km/u uivoering 2-leiding-luchtdru-remmen met ALB, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, Kotflügel, 
kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijrandverlichting, witte lampen voor, incl. asdrukversterker, trekdissel
type 86  (diam D/H: 40/43) 

5.160,00

2047200 60 km/u uitvoering : 2-leiding-luhtdruk-remmen met ALB, met ABS, automatisch rembekrachter, 
70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting,banden 355/60 R 18 MPT (16), zijrandverlichting, 
witte lampen voor, incl. asdrukversterker, ichtinstaallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, 
disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm) 

5.704,00

2047300 80 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk remmen met  ALB, met ABS, met automatische rembekrachter,
onderrijbeveiliging, spatborden,mistlampen, snellooplichtinstallatie, banden 355/60 R 18 MPT (16),zijrandverlichting, witte 
lampen voor, incl. asdrukversterker, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, 
disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm) 

5.704,00

2047510 Zijrandlichtenn en zijmarkeringslichten (niet vereist in combinatie tractoren) 481,00
Banden i.p.v. standaard banden

2048150 15.0/55 - 17 (10) 16,00
2048182 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service 1.736,00
2048189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 1.736,00
2048280 355/60 R 18 MPT (16) 1.224,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 10041
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Art. Nr. Beschrijving
Prijs

excl. BTW 

2060005 TA 11045 XXL 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen 14.765,00

500,00
149,00
234,00

Onderstel
2060104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)
2061111 Rangeierkoppeling mechanisch achter met montageplaat 140x80 
2061115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 to totaal gewicht montageplaatd 140x80 
2061140 automatische trekhaak 540,00

3.299,00

Laadvloer
2062030 Laadvloer 5040 x 2150/2250 mm binnen, Kipcilinder hefhoogte1800 mm, 22 liter olie nodig 
2062432 Bevestigingshaken volgenEN 12640 in d bodem verzonken 4 Paar = 8 stuks., Positie bevestigingshaken schets (zie blz. 19)

700,00

138,00
1.315,00
1.505,00

Opbouw
2063120 Bordwandhefveren links en rechts
2063210 Tweede set stalen opzetwand 500 mm
2063220 Tweede set stalen opzetwand 600 mm
2063240 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm, Opgelet:: Achterbordwand 600 mm in combinatie met laasvloerwand 2320 mm et 170,00

170,00
mit aardappeldoseerder standaard uitgevoerd

2063340 Stahlaufsatzwände 600 mm anstatt 500 mm
2063370 abklappbare Aufsatzwände links u. rechts (BW und AW gemeinsam nach unten abklappbar, Plateau 2320 mm - nicht konisch), 0,00

-1.056,00 
285,00
476,00
149,00
81,00
81,00
70,00

160,00
233,00
240,00
335,00

1.662,00

nur in Verbindung mit Spur 1800 und Bereifung Maximalbreite 355 mm, Bordwandhebefedern empfehlenswert 
2063400 Minderpreis: Lieferung ohne Pendelaufsätze
2063410 Bordwandversterking links enrechts op BW (bordwand)
2063430 Garnituur schuinstelsteunen (rongen) met hoekketting, 2 steunen /zijde max. belasting per steu 300 kg 
2063440 Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)
2063450 Spanketting voor bordwand
2063451 Spanketting opzetwand
2063460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2063470 Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif
2063475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
063487  Auslegestreben voor zijbordwanden links en rechts (4 stuks.)
2063520 Hydraulische zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar 
2063530 Hydraulische pendelwandvergrendeling achter
2063535 Hydraulische achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden , 2.250,00

dubbelwerkend, 400 mm hoog, zonder schuif i/d achterwand en bordwandhoekrongen ACC zwart gelakt
 2063540 Hydr. zijdelingse. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, 4.152,00

extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig nodig), frontborwand ACC zwart gelakt
 2063570 Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen  671,00

opgelet: graan tussen de glijplaat en en laadvloer doorlopen 
2063576 Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog rechts,gezamelijk met zijdelingse Pendelwand te openen 671,00

88,00

opgelet: graan kan tussen de glijplaat en de laadvoer doorlopen
2063596 Doorkijkrooster over de volledige breedte iin de bovenste frontopzetwand
2063598 Doorkijkrooster tussen de rongen met met plaatafdekking in de bovenste frontopzetrand

155,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
 Frame van hoge kwaliteit G- vormig persprofiel 
270 x 90/100 x 8 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, 
met kruischoren, vering onder de as gemonteerd, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, in hoogte 
vertelbare trekoog DIN 74054, trekdissel: (diam. D/H: 
40/31 mm), zonder trekhaak, 
Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling
Laadvloerframe 
V-trapeze vomig kipframe

Laadvloer
kKonische  laadvloer mett 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folielasnaad-
versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Salen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking voor de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrende-
ingshendel en sluithaken met aantrekvermogen,graanschuif 
met verstelhendel 
Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 500 mm hoog, 
met opzethoekrongen, ACC bewerking in holle ruimtes

Kipinrichtung
Kogelkiplagering met konische kom, 4-traps 
hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagring, aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing
Remmen
TiTwee leiding luchtdruk-installatie, vierwiel geremd
Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht-installatie
Lakverven
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuit lakken,
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Aufbau HB-groen, onderframe zwaert
Toelating
: 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

11000 kg
2750 kg
9,9 m³
1450 kg

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laad volume 
Disselbelasting 
Laadvloer binnen 4480 x 2150/2250 mm

6380 mm
2420 mm

Totale lengte 
Totale breedte
Aanspanningshoogte 600 - 710 mm verstellbar

500 mm
500 mm
1800 mm
1050 mm
70 mm
1100 mm
13.0/75 - 16 (10)

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
Spoor 
Veerafstand
 As diameter 
Laadvloer hoogte 
Banden
 Asafstand 1010 mm

Cilinder diameter        75/90/105/120 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.  45/49 °
Benidigde olie  15 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 11045 XXL
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Afdekking
2063500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor afdekking geschikt) 361,00
2063534 Afdekking met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere afdekking li + re, afdekking van links naar rechts oprlbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middekframe, totale hoogte 
325 mm, bedienplatform en afdekking worden ongedemonteerd  geleverd

2.096,00

2063533   Afdekking met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare afdekkingsframe 
stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar  links 
oprlbaarar, Alu-Rohr, Bedienplattform, 2 Stk. Gurtratschen rechts, middenframe, totale hoogte 
325 mm bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

2063505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

2063518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische AW opening incl. opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

SILageopbouw
2064120 Silageopbouw mett hydraulische achterwand 1500 mm, korreldicht, (me dubbelwerkende cilinders), 

incl. tweede pendelopzet 500 mm, ca. 15 m³, achterwand van  4 mm staalplaat  met aardappelschuif, doorkijkrooster 
(gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1800 mm, zonder pendelwandas 

4.508,00

2064136 Silageopbouw met hydraulische achterwand1800 mm hoog, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinder), 
incl. tweede pendelopzet  600 mm, en verhoging v/d  bord- en opzetwand van 500 naar 600 mm, ca. 18m³, 
achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1800 mm 
hefhoogte, zonder pendewandas achter 

4.508,00

2064139 Ondersteuning voor hydr. achterwand
(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d  hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand) 

185,00

2064140 Extra onderste achter bordwand 500 mm met graanschuif en hoekrongen, met vergrendelingen, 
met  achterste pendewandas 

389,00

2064141 Extra onderste achter bordwand 600 mm met graanschuif en hoekrongen, met vergrendelingen, 
met pendelwandas achter, OPGELET, achterbordwand 600 mm in combinatie met laadvloerbreedte  2320 mm 
buiten met aardappelschuif standaard uitgevoerd

408,00

2064142 Extra eerste opzetwand 500 mm achter met hoekrongen en vergrendeling 340,00
2064143 Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekrongen en vergrendeling 351,00

KIPINRICHTiNG
2065201 Hydr.leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

Remmen
2065710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie 250,00
2065741 Achter aamsluiting voor combinatie 1- en 2-leiding -luchtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 579,00
2065750 ALB (automatische belastingafhankelijke  remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie 

wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen
452,00

Steunpoot
2066110 Steunwiel met haakse aandrijving 104,00
2066130 Hydr. steunpoot met afgeschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten

standaard met sperventiel(met afsluitkraan) 
542,00

2066140 Steunpoot tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00
Snelloop uitvoeringen

2067100 40 km/u uitvoering 2-leiding-luchtdruk remmen ALB, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden,
Kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter, zijrandverlichting, witte 
lampen voor, spatborden, incl. asdrukverserker, trekdissel type 86  (diam D/H: 40/43) 

2.676,00

2067300 80 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, met ABS, met automatische remstanginstelling,
onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snellooplichtinstallatie, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter, 
zijrandmarkeringlichten, witte lampen voor, incl. asdrukversterker, lichinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-
installatie12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 ( diam.D/H: 40/31 mm) 
kipcilinder hefhoogte1600 mm (1800 mm niet mogelijk) 

6.033,00

2067510 Licten voor en achter en zijdelingse markeringslichten (niiet nodig in combinatie met  tractor) 481,00
Banden i.pv. standaard banden

2068150 15.0/55 - 17 (10) 16,00
2068184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service 1.736,00
2068189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 1.736,00
2068280 355/60 R 18 MPT (16) 1.224,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
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art. nr. Beschrijving Opgelet: alleen met de aangegeven uitvoering leverbaar
prijs 

excl. BTW

15.600,002180000 TA 14045 XXL AKTION 25 km/u uivoering met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 
2180101 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met artikel nummer 2087100) 57,00

500,00
149,00
234,00

Onderstel
2180104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte420 mm, diepte 390 mm)  
2181111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaatmontage 140x80 
2181115 Trekhaakkoppeling mechanisch voor 25 km/u -15 to totaal gewicht, montageplaat met gaten140x80
2181140 automatische trekhaakkoppeling 540,00

138,00
1.505,00

Opbouw
2183120 Bordwandhefveren links und rechts
2183220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
2183370 Neerklapbare opzetwanden links en rechts (BW en OW gezamelijk naar beneden klapbaar, laadvloer 2320 mm - niet konisch), 0,00

-1.055,00 
81,00
70,00

335,00
88,00

alleen in combinatie met spoor 1800 en banden max. breedte 355 mm, bordwandhefveren aanbevelenswaardig 
2183400 Minderprijs levering  zonder pendelopzet
2183451 Spanketting voor opzetwand
2183460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2183520 Hydr. zijdelingse pendelwand-ontgrendeling links und rechts omsteekbaar 
2183596 Doorlijkrooster over de totale breedte in de bovenste front-opzetwand
2183598 Doorkijkrooster tussen de rongen met platen afdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00

361,00

Afdekopbouw
2183500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 
2183534 Adekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekfram, 

Lengtestangen voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-
stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

KIPINRICHTiNG
2185201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

250,00
REMINRICHTING

2185710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-instaalatie
2185741 Achter aansluiting voor combinatie 1-en. 2-leiding-luchtdruk remmen 1-leiding-aanhanger stuurventiel 579,00

STEUNPOOT/WIEL
104,002186110 Steunwiel met haakse tandwielverstelling

2186130 Hydr. steunpoot met afgeschermde dubbelwerrkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten, 542,00
standaard met sperventiel (met afsluikraan) 

2186140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00
SNELLOOPUITVOERINGEN

2187100 40 km/u uitvoering, 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, 90 mm assen,remmen350x90/8, 980,00
Banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterker, trekdissel type 86 diam.D/H: 40/43), zijdelingse onderrijbeveiliging 

2187510 Voor en achter verlichting en zijdelingse markeringslichten (niet nodig in combinatie met tractor) 481,00

512,00
512,00
600,00
424,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN R 17 149 D IMP Multi-Service
2188189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT
2188580 385/55 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze  Fa. Brantner

 2188583 445/45 R 19,5 LKW nieuw Barkley of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
 2188585 445/45 R 19,5 LKW nieuw LEAO ADM 991 of dergelijks naar keuze Fa. Brantner

424,00

Standaard uitvoering:
Onderstel
Frame van G-vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, 
met stabiele onderrijbeveiliging, met kruisschoren, blad-
veren, vering onder de assen gemonteerd, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, verstelbaar 
trekoog DIN 74054 (diam.D/H: 40/31mm) zonder 
trekhaak, 
Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

Laadvloerframe
 V-trapeze vormig konische laadvloer met 4 mm stalen bodem uit 
één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad  (folie-
naadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm meschraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking nin de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand li + re en achter met centrale vergrendelhendel  
en sluithaken met aantrekvermogen, 
BORDWANDVERSTERKING li + re (bij BW geen span-
ketting mogelijk),aardappelschuif met verstelhendel

Opzetwanden
.Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, 

met opzethoekrongen, ACC bewerking in holle ruimtes
Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom, 
1 stuks 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling, 
automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk installatie met ALB, vier wiel geremd
Steunpoot/wiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht-installatie, stakker achter
Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
: 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

13900 kg
3100 kg
11,8 m³
ca. 1700 kg

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Disselbelasting 
laadvloergrootte binnen 4480 x 2150/2250 mm
Totale lengte 6380 mm
totale breedte 2420 mm
Aanspanningshoogte 600 - 710 mm verstellbar
Stalan bordwanden 600 mm
Opzetwanden 600 mm
Spoor 1800 mm
Veerafstand 1050 mm
Asdiameter 90 mm
Laadvloerhoogte 1100 mm
Banden 355/60 R 18 MPT (16)
Asafstand 1010 mm
Cilnderdiameter        75/90/105/120 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/49 °
Benodige olie 15 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 14045 XXL AKTION

met één kipcilinder
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Gebruik vam sjorpuntenvolgens EN 12640, (1000 daN komen overeen met ca. 1000 kp)

 Positie v/d sjorogen voor laadvloergrootte 4140 x 2150 mm buiten, 4070 x 2080 mm binnen

 Positie v/d sjorogen voor laadvloergrootte 4550 x 2220/2320 mm buiten, 4480 x 2150/2250 mm binnen
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art.nr. Beschrijving
Prijs

excl. BTW 

16.594,002080007 TA 14045 XXL 25 km/u uitvoering mit 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
2080101 40 km/u (alleen in combinatie met art. nr.2087100/7102) 57,00

Onderstel
500,00
149,00
234,00
540,00

2080104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diep 390 mm)
2081111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met bevestgingsplaat met gaten 140x80 
2081115 Trekhaak mechanisch via 25 km/u -15 ton totaal gewicht, gatenplaat 140x80 
2081140 Automatische trekhaak
2081630 Onderaanspanning met trekkoker vast aanglast (zonder hydr. steunpoot) 2.205,00

Laadvloer
2082432 Bevestigingshaak. EN 12640 verzonkem in de bodem 4 paar = 8 stuks., positie v/d bevstiginghaken. schets (zie blze 19) 700,00

OPBOUW
138,00

1.315,00
1.505,00
-170,00
-170,00

2083120 Bordwandhefveren links en rechts
2083210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2083220 Tweede set stalen opzetwand 600 mm
2083260 Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (opgelet:: graanschuif i.p.v. aardappelschuif) 
2083360 Minderpreis: opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm
2083370 abklappbare Aufsatzwände links u. rechts (BW und AW gemeinsam nach unten abklappbar, Plateau 2320 mm - nicht konisch), 0,00

-1.055,00 
476,00
81,00
70,00 ,

335,00
1.662,00

nur in Verbindung mit Spur 1800 und Bereifung Maximalbreite 355 mm, Bordwandhebefedern empfehlenswert 
2083400 Minderpreis: Lieferung ohne Pendelaufsätze
2083430 Garnituur schuin gemonteerde steunen met hoekketting, 2 steunen/zijde max. belading per steun 300 kg 
2083451 Spanketting voor opzetwand
2083460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2083520 Hydraulische zijdelingse pendewandontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
2083530 Hydraulische pendelwandontgrendeling  achter
2083535 Hydraulische achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden 2.250,00

dubbelwerkend, 400 mm hoog, zonder schuif, achterwand en bordwndhoekrong ACC zwart geverfd 
2083570 Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

Opgelet: graan kan tussen de glijplaat en de laadvloer doorlopen 
2083576 Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

88,00
Opgelet: graan kan tussen de glijplaat en de laadvloer doorlopen

2083596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand
2083598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekkingng in bovenste opzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW
2083500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
2083534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechtsklapbaar afdekframe, 

engtestangen voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, 
Bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenstang, totale hoogte 325 mm, bedienplatform en 
afdekopbouw wordenongemonteerd geleverd

2.096,00

2083533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare afdekframe, 
Lengtestangen voor betere afdekopbouw li + re, afdekking vanrechts naar links oprolbaar, 
aluminium stang, bedienplattorm, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenstang, totale 
hoogte 325 mm bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

2083518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterw.opening incl. opzetwanden 300 mm en
opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemoteerd geleverd

4.157,00

2083528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met t hydr.achterw..opening voor achterw. 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vaste afdekstang, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

3.598,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van G-vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, 
met stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren, 
bladveren, vering onder de assen gemonteerd, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, verstelbaar 
rekoog DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm) zonder 
trekhhaak, 
Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

Laadvoerframe
 V-Trapezevormig kipframe
Laadvloer
konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar 
alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (Folienaad-
versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking v. holle ruimtes,borwandscharnierene
6 zijdelings en  4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendel-
hendel en sluithaken met aantrekvermogen, 
BORDWANDVERSTERKING li + re, 
(bij BW geen spanketting mogelijk) 
aardappelschuif met verstelhendel

Opzetwanden
.  Eertse set stalen opzetwanden 600 mm hoog, 
met opzethoekrongen, ACC bewerking v. holle ruimtes
Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom,
1 stuks 4-straps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluileiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchdruk-installatie met ALB,vierwiel geremd 

Steunpoot/wiel
Steunwiel,opklapbaar en in hoogte verstelbaar

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker aachter
Lakken
ACC-bewerking en 2 K  acryllak-warm-spuitlakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
: 25 km/u 

Technische gegevens ca. (basisuivoering):

13900 kg
3200 kg
11,8 m³
ca. 1700 kg

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume
Disselbelasting 
Laadvloergr. binnen 4480 x 2150/2250 mm

6380 mm
2420 mm

Totale lengte
Totale breedte
Aanspanningshoogte 600 - 710 mm verstellbar

600 mm
600 mm
1800 mm
1050 mm
90 mm
1100 mm
355/60 R 18 MPT (16)

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
 Spoor
Veerafstand 
As diameter 
Laadvloerhoogte
Banden
 As afstand 1010 mm
Cilinder diameter  75/90/105/120 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel../achterw.) 45/49 °
Benodigde olie  15 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 14045 XXL
met 1 Kipcilinder



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Prijslijst 11/2015 blz.21

STABILATOR-OPBOUW
2083650 Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde bnnnenwanden, hoogte1500 mm,alleen v. pendelen geschikt

(drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardapelschuif
1.812,00

2083660 Hydr. achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staallaat, metardappelschuif 2.849,00
2083670 Stalen opzerwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig

niet in Kombinatie met hydr. achterwandopening, opgelet:niet voor gehakselt/silgage geschikt 
1.138,00

2083672 Stalen opzetwand 500 mm hoog in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor gehakselde silage geschikt 

2.071,00

2083673 Stalen opzetwand 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor gehakselt/silage geschikt 

2.071,00

2083674 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
2083675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand 

(voor gehakselt product en silage geschikt bij achterwaarts kippen), art nr. 2083660 is vereist, bij hydr. 
achterwand afstelwerzaamheden vereist

1.138,00

2083676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor gehakselt en silage geschikt bij achterwaarts kippen), art. nr. 2083660 vereist, bij hydr.achterwand 
afstelwerkzaamheden vereist, met 200 mm achterwand verhoging

2.071,00

2083677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie mit hydr.achterwand, 
(voor gehakselt en silage Silage geschikt bij acherwaarts kippen, art. nr. 2083660 vereist, bij hydr. achterwand 
afstelwerkzaamheden vereist, met 300 mm achterwandverhoging 

2.071,00

2083698 Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in stabilator-frontwand 155,00
2083700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 

4 mm in bijzonder stabiele uitvoering, FRR 120x40-hoekrongen i.p.v. BW/AW
3.706,00

SILAGE OPBOUW
2084136 Silageopbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog korreldicht, (met dubelwerkende cilinders), 

incl. tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, 
doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1800 mm hefhoogte, zonder pendelwandas achter 

4.508,00

2084139 Steunen voor hydr. achterwand
(Steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand) 

185,00

KIPINRICHTING
2085201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00
2085311 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm oliehoevelh. per cilinder: 15 liter kiphoek ca. °45/49 689,00
2085326 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm oliehoeveelh.per cilinder: 11 liter kiphoek ca. °45/49 240,00

REMINRICHTING
250,002085710 Achter aansluiting bij leiding-luchtdruk installatie

2085741 Achter aansluiting voor combinatie 1-en 2-leiding-luchtdruk 1-leiding stuurventiel 579,00
STEUNPOOT/WIEL-INRICHTING

104,002086110 Steunwiel met haakse tandwielaandrijving
2086130 Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten,

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
542,00

2086140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00
SNELLOOPUITVOERINGEN

2087100 40 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen met ALB, 90 mm assen, remmen 350x90/8, 
banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterker, trekdissel type 86  (diam.D/H: 40/43), zijdelingse onderrijbeveiliging 

980,00

2087202 60 km/u uitvoering : 2-leiding luhtdruk remmen, met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen, remmen 300x135/8,
onderrijbeveiliging,spatborden,kentekenverlichtinl, banden 355/60 R 18 MPT (16), voor en achter verlichting en 
zijrandlampenn, witte lampen voor, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelastingt 
max. 1000 kg, met trekoog volgens DIN 74054 (diam D/H: 40/31 mm), max toelaatbaar totaal gewicht  12.600 kg 
Kipcilinder hefhoogte 1600 mm (1800 mm niet mogelijk), zijdelingse onderrijbeveiliging 

7.482,00

2087510 Verlichting voor en achter en zijrandlampen (niet vereist in combinatie tractor) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

2088184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service 512,00
512,002088189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT

2088580 385/55 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin of dergelijks naarkeuze Fa. Brantner 600,00
2088583 445/45 R 19,5 LKW neu Barkley of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 424,00
2088585 445/45 R 19,5 LKW neu LEAO ADM 991 of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 424,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 14045 XXL
met 1 kipcilinder
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art. nr. BESCHRIJVING
prijs 

17.294,002080005 TA 14045/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilindersr met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
2080101 40 km/u uivoering (alleen in combinatie met art. nr. 2087100/7102) 57,00

500,00
149,00
234,00
540,00

ONDERSTEL
2080104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diep 390 mm)
2081111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80 
2081115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 ton tot.gwicht, gatenplaat 140x80 
2081140 Automatische trekhaakkoppeling
2081630 Onderaanspanning met trekdisselvast ingelast (zonder hydr. steunpoot) 2.205,00

3.299,00
3.901,00
3.901,00
2.614,00

LAADVLOER
2082030 Laadvloer 5040 x 2150/2250 mm binnen , kipcilinder hefafstand 1800 mm, 22 l  olie nodig 
2082130 Laadvloer 5080 x 2340/2410 mm binnen, Kipcilinder hefafstand1800 mm, 22 l olie nodig 
2082131 Laadvloer 5080 x 2410 mm binnen, kipcilinder hefafstand 1800 mm, 22 l olie nodig 
2082350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte is5 mm
2082432 Bevestigingshakenn  volgens. EN 12640 n de bodem verzonken 4 paar = 8 stuks., positie v/d haken schets (zie blz. 19) 700,00

138,00
1.315,00
1.505,00
-170,00
-170,00

OPBOUW
2083120 Bordwandhefveren links en rechts
2083210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2083220 Tweede set stalen opzetwanden  600 mm
2083260 Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (opgelet: graanschuif i.p.v. aardappelschuif) 
2083360 Minderpreis: opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm
2083370 Neerklapbare opztwanden links en rechts (BW en OW gezamelijk naar beneden klapbaar, laadvloer2320 mm - niet konisch), 0,00

-1.055,00 
476,00
81,00
70,00

335,00
1.662,00

alleen in combinatie met spoor 1800 en banden max. breete 355 mm, bordwandhefveren aanbevelenswaardig 
2083400 Minderprijs: levering zonder pendelopzet
2083430 Garnituur schuinstelsteunen met hoekketting, 2 steunen/zijde max. belading per steun 300 kg 
2083451 Spanketting voor opzetwand
2083460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2083520 Hydr. zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
2083530 Hydr. pendelwandontgrendeling achter
2083535 Hydr.achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden, 2.250,00

dubbelwerkend, 400 mm hoog, zonder schuif, achterwand en bordwandhoekrong ACC zwart gelakt 
2083570 Stabiele glijborden zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
2083576 Stabiele glijborden zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

88,00
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

2083596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in in de bovenste frontopzetwand
2083598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW
361,002083500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HBafdekopbouw geschikt)

 2083534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, nach rechts klapbaar afdekframe, 
Lengtestangen voor betere afdeksysteem li + re, afdek van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, 
bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm,.
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van G- vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, mit 
stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren, blasvren, veren 
onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en 
veerondersteuning, verstelbaar trekoog DIN 74054 (diam.
D/H: 40/31 mm) zonder trekhaak, 
Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

Laadvloerframe 
V-trapeze vormig kipframe

Laadvloer
Konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-
versmelting), gepatenteerde laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren:
 6 zijdeling en 4 achter, geschroefde hoekrong, pendelwand 
links/rechts en achter met centrale vergrendelhendel en 
sluithaken met aantrekvermogen, 
BORDWANDVERSTERKING li + re, 
(bij BW geen spanketting mogelijk) 
aardappelschuif met verstelhendel

Opsetwnden
.  Eerste set stalenopzetwanden 600 mm hoog:, 
met opzerhoekrong, ACC bewerking in holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische kom, 
2 stuks 4-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluileiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk installatie met ALB, vierwiel remmen
Steunpoot/wiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting en knipperlichtinstallatie,stekker  achter

Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes

Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

13900 kgToel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume
Disselbelasing 
laadvloer binnen 
Totale lengte 
Totale breedte
Aanspanningshoogte
Stalen bordwanden 
Opzetwanden
Spoor 
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banen
 Asafstand

3300 kg
11,8 m³
ca. 1700 kg
4480 x 2150/2250 mm 
6380 mm
2420 mm
600 - 710 mm verstelbaar
 600 mm
600 mm
1800 mm
1050 mm
90 mm
1100 mm
355/60 R 18 MPT (16) 
1010 mm

Cilinderdiameter        60/75/90/105 - 1600 mm
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigde olie 18 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 14045/2 XXL
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AFDEKOPBOUW
2083533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Lengtestangen voor betere afdeksysteem li + re, afdek van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang 
bedienplattorm, 2 stuks sjorbandspanners  rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm.
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

2083505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met  opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

2083518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.AW-opening incl.opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

2083528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening voor AW 600 mm 
met opzetdriehoeken170 mm, vast afdekframe, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd gelverd 

3.598,00

STABILATOR-OPBOUW
2083650 Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt 

(driezijdenkipper met de stabiliteit van een grondkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardappelschuif
1.812,00

2083660 Hydr. achterwandopening, dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
2083670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in graandichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor gehakselte/Silage geschikkt 
1.138,00

2083672 Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelingsich neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor Silage geschkt 

2.071,00

2083673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerlapbaar, 4-delig, 2.071,00
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt

2083674 Doorkijkrooster over de volledige breedte v/d bovenste frontopzetwand 88,00
2083675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts,zijdelings neerklapbaar in combnatie met hydr. acterwand, 

(voor silage ook gehakselt geschikt bij ahterwaarts kippen), artikelnummer 2083660 vereist, bij hydr. 
achterwand  worden afstelwerkzaamheden vereist 

1.138,00

2083676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.acherwand 
(voor silage ook gehakselt  geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2083660 is vereist, bij hydr. 
achterwand zijn afstelwerkzaamheden vereist, met 200 mm achterwandverhoging 

2.071,00

2083677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor silage ook gehakselt is geschikt bij acterwaarts kippen), artikelnummer 2083660 is vereist, bei hydr. achterwand 
zijn afstelwerkzaamheden vereist, mt 300 mm achterwndverhoging 

2.071,00

2083698                                   Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in frontstabilatorwand 155,00
2083700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 

4 mm in speciale stabiele uitvoering FRR120x40hoekrong i.p.v.AW/BW. 
3.706,00

SILAGEOPBOUW
2084136 Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), 

incl tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster , 
4-traps hefcilinder 1800 mm hefafstand, zonder achterste pendelwand-as 

4.508,00

2084139 Steunen voor hydr. achterwand 
(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr.achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand) 

185,00

KIPINRICHTING
2085201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00
2085311 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm oliehoeveelheid per cilinder: 15 l kiphoek ca. °45/49 689,00
2085326 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm oliehoeveelheid per cilinderr: 11 l Kiphoek ca. °45/49 240,00

REMINRICHTING
2085710 Achter-aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie 250,00
2085741 Achter-aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 579,00

STEUNPOOT/STEUNWIEL
2086110 Steunwiel met haakse tandwielverstelling 104,00
2086130 Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,

standaard met sperventiel ( met afsluitkraan) 
542,00

2086140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00
SNELLOOPUITVOERINGEN

2087100 40 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen met ALB, 90 mm assen, remmen 350x90/8, 
banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterker, trekdissel type 86  (diam.D/H: 40/43), zijdelingse onderrijbeveiliging

980,00

2087202 60 km/u uitvoering 2-leiding luchtdruk remmen met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen, remmen 300x135/8,onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverichting., banden 355/60 R 18 MPT (16), voor en achter verlichting en
zijdelingse rand-markeringslampen, witte lampen voor, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel7 polig), ABS-
istallatie12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg, met trekoog volgens DIN 74054 (D/H: 40/31 mm), hoogst toelatbaar 
totaal gewicht 12.600 kg 
hefafstand kipcilinder 1600 mm (1800 mm niet mogelijk), zijdelingse onderrijbeveiliging  

7.482,00

2087510 Verlichting voor en achter en zijdelingsemarkeringslampen (niet nodig in combinatie met tractoren) 481,00
2087520 AGS (automatische reminstelling met bedieningsstangen) 1.619,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
2088184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service 512,00
2088189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 512,00
2088580 385/55 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner 600,00
2088583 445/45 R 19,5 LKW nieuw Barkley of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner 424,00
2088585 445/45 R 19,5 LKW nieuwLEAO ADM 991 of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner 424,00
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

20.670,002160000 TA 18045/2 XXL 40 km/u uitvoering met 2 hefcilnders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
2160101 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie me basisprijs 40 km/u) 57,00

500,00
149,00
234,00

ONDERSTEL
2160104 Werktuigenbox (ca.breedte 600 mm,hoogte 420 mm, diepte 390 mm)
2161111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met montage-gatenplaat 140x80 
2161115 Trekhaak mechanisch voor 25 kmu 15 ton tot. gewicht, getenplaatbevestiging140x80 
2161140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

3.299,00
3.901,00
3.901,00
2.614,00

LAADVLOER
2162030 Laadvloer 5040 x 2150/2250 mm binnen , kipcilinder hefafstand1800 mm, 22 l olie nodig 
2162130 Laadvloer 5080 x 2340/2410 mm binnen, kipcilinder hefafstand 1800 mm, 22 l olie nodig
2162131 Laadvloer 5080 x 2410 mm binnen, kipcilinder hefafstand1800 mm, 22 l olie nodig
2162350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal stal QUARD 450, materiaalsterkte 5 mm
2162432 Bevestigingshaken EN 12640 in de laadvloer verzonken 4 Paar = 8 stuks, positie v/d bevestigingshaken schets (zie blz. 19) 700,00

138,00
1.315,00
1.505,00
-170,00
-170,00

-1.055,00 
81,00
70,00

335,00
1.662,00

OPBOUWWANDEN2163120 Bordwandhebefedern links und rechts
2163210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2163220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
2163260 Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (OPGELET: graanschuif i.p.v.aardappelschuif)
 2163360 Minderprijs: opzetwand 500 mm i..p.v. 600 mm
2163400 Minderprijs: levering zonder pendelopzet
2163451 Spanketting voor opzetwand
2163460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2163520 Hydr.zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar 
2163530 Hydr.pendelwand-ontgrendeling achter
2163535 Hydr. achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden, 

2.250,00dubbelwerkend,400 mm hoog,zonder schuif in de achterwanden bordwandhoekrong , ACC zwart geverfd
t

2163570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 671,00
OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 

2163576 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamelijk met zijdelings pendelwand te openen 
OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

671,00

2163596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenstefrontopzetwand 88,00
2163598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW
2163500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouwgeschikt) 361,00
2163534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen over langs voor betere afdekistallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar,aluminium stangen, 
Bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, midenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw 
worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

2163533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stangen over langs voor betere afdeksysteem li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium stangen, 
bedienplatform, 2 stuks sjorsbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en 
afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

2163505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en  afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van G-vormig persprofiel 270 x 90/100 x 10 mm, 
met stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren , 
parabelvering, vering onder de assen gemonteerd, 
zwenkcopensatie enveerondersteuning, verstelbare 
trekoog DIN 11026 (diam.D/H: 40/43mm) 
ozonder trekhaak, voorbereid voor automatische  
aanhangerkoppeling

Laadvloerframe
 V-Trapeze-vormig kipframe

Laadvloer
Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-
versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijst 70 mm, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
Pendelwand links/rechts en achter met centrale 
vergrendelingshendel en sluithaken met aantrekvermogen, 
BORDWANDVERSTERKING li + re, 
(bij BW geen spanketting mogelijk) 
aardappelschuif met  verstelhendel

Opzetwanden
 Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, 

met opzethoekrong, ACC bewerking in holle ruimtes
Kipinrichting
Kougelkiplagering met conische kom, 
2 stuks 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzer
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-reminstallatie met ALB, 
vierwiel geremd
Steunnpoot/steunwiel
Tandwielverstelling met twee snelheden

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht intallatie, stekker achter

Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, 
ACC -bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 18000 kg
Eigen gewicht 4100 kg
Laad volume 11,8 m³
Disselbelasting ca. 2000 kg
laadvloer binnen 4480 x 2150/2250 mm
Totale lengte 6380 mm
Totale breedte 2420 mm
Aanspanningshoogte 600 - 710 mm 

(bij standaard banden)
Stalen bordwanden 600 mm
Opzetwanden 600 mm
Spoor 1800 mm
Veerafstand 1050 mm
Asdiameter 90 mm
Laadvloerhoogte 1110 mm
Banden 445/45 R 19.5 LKW Barkley
Asafstand 1010 mm
Ziinderdiameter                60/75/90/105 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/49 °
Benodigde olie  22 l
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AFDEKOPBOUW
2163518 Afdekobouw met rolsysteem in combinatie met hydr,AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en 

opzetdriehoeken 170 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd.
4.157,00

2163528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwandopening voor AW 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd  

3.598,00

STABILATOR-OPBOUW
2163650 Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt

(drie zijden kipper met de stabiliteit  von een grondkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardappelschuif
1.812,00

2163660 Hydr achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
2163670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog  in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niiet voor silage geschikt 
1.138,00

2163672 Stalen opzetwanden  500 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt 

2.071,00

2163673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in koreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet incombinatie met hydr.achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt

2.071,00

2163674 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
2163675 Stalen opzetwand 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 

(voor siilage geschikt bij achterwarts kippen), artikelnummer 2163660 vereist, bij hydr.achterwand 
afstelwerkzaamheden nodig. 

1.138,00

2163676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2163660 is vereist, bij hydr. achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden nodig, met 200 mm acherwandverhoging 

2.071,00

2163677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2163660 nodig, bij hydr. achterwandd zijn 
afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging

2.071,00

2163698 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in stabilatorfrontwand 155,00
2163700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 

4 mm in speciale stabiele uitvoering, FRR 120x40-hoekrongen i.p.v.  BW/AW
3.706,00

SILAGEOPBOUW
2164136 Silageopbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), 

incl.tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand met 4 mm staalplaat, met ardappelschuif, 
Doorkijkrooster (gatenplaat, zonder achterste pendewandas 

4.508,00

2164139 Steunen voor hydr.achterwand 
(steunen links en rechts voor steunen v/d hydr. achterwand bij  neergeklapte bovenste opzetwand) 

185,00

2164141 Extra onderste achter bordwand 600 mm met aardappelschuif en hoekrongen, met vergrendelingen, 
met achterste pendelwandas 

408,00

2164143 Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekrongen en vergrendelingen 351,00
KIPINRICHTING

269,002165201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg -kraan
2165311 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm olie-hoeveelheid per cilinderr: 15 l kiphoekl ca. °45/49 235,00

REMINRICHTING
2165710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchdruk-reminstallatie 250,00
2165741 Achter aansluiting v. combinatie 1- en 2-leiding-uchtdruk 1-leiding-stuurventiel voor aanhanger 579,00

STEUNPOOT/STEUNWIEL
2166130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinders, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,

standaard. met perventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOPINRICHTING
2167510 Lampen voor en achter en zijdelingse marrkeringslampen (niet nodig in combinatie met tractot lof Zugmaschinen) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
2168580 385/55 R 19.5 LKW nieuweu Windpower/Double Coin of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner 176,00
2168350 385/65 R 22.5 LKW compleet nieuw, incl. speciale constructie onderstelframe, 

asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar
116,00

2168370 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie ondersteframe,
asafstand1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar

1.892,00

2168371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. specialeonstructie onderstelframe,
asafstand1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet  naleverbaar

724,00

2168392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner, incl. speciale constructie
ondersteframe, asafstand 1360 mm, as100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

1.860,00

2168391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstelframe
asafstand 1360 mm,as 100 mm,spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar

3.620,00

2168394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naae keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie
onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar

2.112,00

2168460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderstelframe 
asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

1.936,00

2168466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderstelframe, 
asafstand 1360 mm, as100 mm, spoor 1900 mm, belastig ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

3.108,00

2168467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, incl. speciale construtie onderstelframe, 
asafstand1360 mm,as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

3.960,00

2168469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, incl.speciale constructie onderstelframe, 
asafstand 1360 mm,as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

3.336,00
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

22.100,00
23.621,00

2100000 TA 16051/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen
 2100001 TA 16051/2 XXL 40 km/u uivoering met 2hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen mett ALB 
2100101 40 km/u uitvoering,25 km/u (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

ONDERSTEL
2101111 Rangeerkopplung mechanisch achter met bevestigings-gatenplaat 140x80 149,00
2101115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 ton totaal gewicht gatenplaat140x80 234,00
2101140 Automatische trekhaak koppeling 540,00

2101630 Onderaanspanning met trekdissel van bubbel-C-persprofiel 10 mm, trekdissel en verstelbaar  aangeflenst trekoog, (incl. hydr.  777,00
steunpoot, aanspanningshoogte: op ca. 650 mm afgesteld (bij standaard banden) 

2101631 Geveerde dissel met trekdissel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden) 1.415,00
LAADVLOER

1.396,00
1.396,00

2102171 Laadvloerbreedte binnen: 5080x2340/2410 mm conisch
2102172 Laadvloerbreedte  binnen: 5080 x 2410 mm
2102350 Stalen boden van hoge kwaiteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5 mm 2.614,00

OPBOUW
138,00

1.505,00
1.505,00

539,00

2103120 Bordwandhefveren links en rechts
2103210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2103220 Tweede set stalenopzetwanden 600 mm
2103250 Stalen bordwanden 800 mm hoog, i.p.v. 600 mm
2103370 Neerklapbare opzetwanden links en rechts (laadvloer buiten 2320 mm, binnen 2250 mm), 541,00

285,00
70,00

233,00
335,00

1.662,00

(BW en AW gezamelijk naar beneden klapbaar) 
2103410 Bordwandversterking links en rechts op BW
2103460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2103475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
2103520 Hydraulische zijdelingsependelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar
2103530 Hydraulische pendelwandvergrendeling achter
2103540 Hydr.zijdel. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met AW hoogte 600 of 800 mm, 4.152,00

extra dubbelw. stuurventiel bij voertuig nodig), frontbordwand ACC zwart geverfd 
2103570 Stabiel glijbord zijdelingsca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdel.pendelwand te openen 671,00

OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen durchlaufen 
2103576 Stabiel glijbord zijdel. ca. 360 mm hoog rechts, gezamelijk met zijdel.pendelwand te openen 671,00

88,00
OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

2103596 Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand
2103598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenstefrotopzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW
2103500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
2103534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor beter afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts 
oprolbaar, aluminium-stang,bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, 
totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

2103533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stangen in de lengte voorbeter afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links 
oprolbaar, aluminum-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, 
totale hoogte 325 mm.  Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

Standaard uitvoering:
Onderstel
V-Frame van hoogstabiel Gvormig persprofiel 
340x120/140, 8 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, met 
kruisschoren, 60 km/u tandemas met vering onder de 
assen gemonteerd, zwenlcompensatie en 
veerondersteuning, trekdissel: (diam.D/H: 40/43 mm), DIN 
11026
Laadvloerframe 
V-trapezevormig kipframe

Laadvloer
Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaadt (Folienaad-
versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm, ACC bewerking in de holle 
ruimtes, bordwandscharnieren: 7zijdelings en 4achter, 
geschroefde hoekrongen, pendelwand links/rechts en 
achter met centrale vergrendelingshendel en sluithaken 
met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, 
aardappelschuif met verstelhendel
Opzetwanden
.  Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, 
met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
2 stuks 4-traps hefcilin 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie, vierwiel geremd
Steunpoot
Tandwielverstelling met 2 snelheden
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlichtinstallatie, stekker achter

Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmtespuitlakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

Toelating
 25 km/u /40 km/u tractor 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

16000 kg
4000 kg
13,3 m³
1500 kg

Toel. totaal gewicht  
Eigen gewicht 
Laadvolume 
disselbelasting
laadvloergr. binnen 5040 x 2150/2250 mm

6800 mm
2420 mm

Totale  lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 770 - 940 mm verstellbar
Stalen bordwanden 600 mm
Opzetwanden 600 mm
Spoor 1800 mm
Veerafstand 1060 mm
Asdiameter 90 mm
PlLaadvloerhoogte 1330 mm
Banden 385/65 R 22.5 runderneuert
Asafstand 1360 mm
Ciinderdiameter          60/75/90/105 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/48 °
Benodigde olie 22 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 16051/2 XXL
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AFDEKOPBOUW
2103505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, 

Bedienplatform en afdekopbouw worden onemonteerd geleverd
2.748,00

2103518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie mett hydr.AW-opening incl. opzetwande 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm., Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

2103528 Afdekopbouw met olsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening vvor AW 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe,. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

3.598,00

STABILATOR-OPBOUW
2103650 Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt

(drie zijden kipper met de stabiiteit van een grondkipper), laadvloer 5040 x 2130/2230 mm, aardappelschuif
1.161,00

2103660 Hydr. achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-apbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
2103670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog in korreldichte uitvoering zijdelings neerklappbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achtterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt 
1.138,00

2103672 Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdel. neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr.achterwandopening, OPGELET: niet  voor silage geschikt 

2.071,00

2103673 Stalen opzetwande 600 mm hoog, in korreldicchte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening,OPGELET: niet voor silage geschikt 

2.071,00

2103674 Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand 88,00
2103675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand 

(voor silage geschikt bij achterw. kippen), artikelnummer 2103660 is noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden nodig. 

1.138,00

2103676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, 
(voor silage gechikt bij achterw. kippen), artikelnummer 2103660id noodzakelij, bij hydr.achertwand zijn 
afstelwerkzaamheden nodig, met 200 mm achterwandverhoging

2.071,00

2103677 Stalen opzetwanden 600 mm voor links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2103660 is noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging

2.071,00

2103698 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de stabilator frontwand 155,00
2103700 Stabilator-wanden, hoog 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal, QUARD 450, 

4 mm in bijzonder stabiele uitvoering, FRR 120x40-hoekronen i.p.v. BW/AW
3.054,00

SILAGEOPBOUW
2104136 Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), 

incl.teede pendelopzet 600 mm, ca. 20m³, chterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, 
Doorkijkrooster (gatenplaat), zonder pendelwandas achter 

4.508,00

2104139 Steunen voor hydr.achterwand 
(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste  opzetwand) 

185,00

2104141 Extra onderste bordwand achter 600 mm met aardappelschuif en hoekrongen, met vergrendelingen, 
met pendelwand achter 

408,00

2104143 Extra eerste  opzetwand 600 mm achter met hoekrongen en vergrendeling 351,00
KIPINRICHTING

269,002105201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan
2105311 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm oliehoeveelheid ca 15 l per cilinder, Kiphoekl ca.45/49° 530,00

REMINRICHTING
250,002105710 Achter aansluiting bij twee leiding luchtdruk installatie

2105741 Achter aansluiting voor combinatie 1 en. 2-leiding-luchtdruk 1-leiding-voor aanhangerstuurventiel 829,00
2105750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d  2-leiding-luchtdruk reminstallatie 

wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen 
452,00

STEUNPOOT/STEUNWIEL
2106130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiing voor opvang v/d axiale krachten, 

standaard met. sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOP UITVOERING
2107200 60 km/u uitvoering  2-leiding luchtdruk remmen, met ALB, automatische remstang instelling, met ABS, 

90 mm assen, 400x120/10 onderrijbeveiliging, spatborden, verlichting voor en achter- en zijdelingse 
markeringslampen, witte lampen voor, banden 385/65 R 22.5 , verlichtinge 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-
installatie 12 Volt, disselbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (diam.D/H: 40/43 mm) 

5.112,00

2107510 Verlichting voor en achter en zijdelingse markeringslampen (niet noodakelijk in combinatie met tractor) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

2108370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of  dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.776,00
2108371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner 608,00
2108392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.744,00
2108391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw  Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 3.504,00
2108394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of degelijks naar keuze Fa. Brantner 1.996,00
2108460 550/60 - 22.5 nieuw(16) Profiel I, tot 40 kmu geschikt, incl. versterkte assen, Vierkant 100 mm, spoor 1900 mm, 

(zijdelings bordwand alleen pendelend mogelijk), laadvloerhoogte ca. 1450 mm 
2.069,00

2108469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas, incl. versterkte assen, vierkant 100 mm, spoor 1900 mm 
(zijdelings bordwand alleenpendelend mogelijk), laadvloerhoogte ca. 1450 mm 

3.469,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 16051/2 XXL
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

24.870,00
26.379,00

2110000 TA 18051/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilnders met 2-leiding-luchtdruk remmen 
2110001 TA 18051/2 XXL 40 km/u uitvoering  met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 
2110101 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

149,00
234,00
540,00

ONDERSTEL
21111     Rangeerkoppeling mechanisch achter metbevestigings gatenplaat 140x80 
2111115 Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 15 ton totaal gewicht, bevestigingsgatenplaat 140x80
2111140 Automatische aanhangerkoppeling
2111400 Gestuurde as hydr. vergrendelbaar, moet bij wegtransport vergrendeld worden(veerstabilisator vanaf 450mm band breedte 6.830,00

1.023,00
aan  te bevelen), bij voorste  as vering in midden doorverzette tandem-aggregaat met180 mm breder

2111410 Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen) 
2111630 Onderaanspanning met trekdissel van dubbel-C-persprofiel 10 mm, trekdissel en flenstrekoog  verstelbaar, (incl. hydr. steunpoot), 777,00

1.415,00
350,00

1.251,00

aanspanningshoogte op ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden) 
2111631 Geveerde dissel met koker van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden) 
2111635 Aangeflenst trekoog voor kogekopaanspanning K 80 (110x100)
2111225 Assen vierkante koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-as) sppor 2000 mm
2111730 BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v.  standaard as 295,00

285,00
LAADVLOER

2112172 Laadvloerbeedte binnen: 5080 x 2410 mm (niet conisch)
2112350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm 2.614,00

138,00
1.505,00
1.505,00
-310,00
-310,00

-1.235,00 
70,00

233,00
335,00

1.662,00

OPBOUW
2113120 Bordwandhebefedern links und rechts
2113210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2113220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
2113401 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 800 mm
2113361 Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm
2113400 Minderprijs: levering zonder pendelopzet
2113460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2113475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
2113520 Hydraulische zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar 
2113530 Hydraulische pendelwandvergrendeling achter
2113540 Hydr. zijdelingse. 180° bordwandopening en sluiting(alleen in combinatie mett BW hoogte 600 of 800 mm, 4.152,00

   extra dubbelw. stuurventiel bij het voertuig is vereist, frontbordwand ACC zwart geverfd
 2113570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, in combinatie met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

  OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
2113576   Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, in combinatie met zjdelingse pendelwand te openen 671,00

88,00
OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

2113596     Doorkijrooster ovr de totale breedte in de bovenste front-opzetwand
2113598    Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW

2113500    Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00

2113534   Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van links naarrechts oprolbaar, aluminium stangen, 
bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd.

2.096,00

Standaard uitvoering:
Onderstel
V-vormig frame van kwaliteits stabiel G-vormig persprofiel 
340x120/140, 8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, met 
kruisversterking, 40 km/u geveerde tandemas,parabel-vering 
onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en 
veerondersteuning, trekdissel: ( diam.D/H: 40/43mm) DIN 11026

Laadvloerframe
C-trapezevormig kipframe

Laadvloer
Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad--
versmelting), gepatenteerd zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
7 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendel-
hendel en sluitaken met aantrekvermogen, grote vergren-
delingen, aardappelschuif met verstelhendel

Opzetwanden
1.
 Set stalen opzetwanden 800 mm hoog, 

met opzethoekrongen, ACC bewerking in de hole ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling  en 
afsluitkraan automatische hefbegrenzing, 
hydrauliekaansluiting achter met eigen aansluiting
Reminrichting
Vier wiel geremd, met achter 2-leiding luchtdruk aansluiting, 
assen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

Steunpoot
STandwielverstelling met  2 snelheden

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie,stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
: 25/40 km/u ,40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

18000 kg
4480 kg
19,3 m³
1700 kg

toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Disselbelasting 
Laadvloer binnen 5080 x 2340/2410 mm

6880 mm
2550 mm

Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 770 - 940 mm verstellbar

800 mm
800 mm
2000 mm
1060 mm
130 mm (Rohr)
1360 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
Spoor
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden
Asafstand 1360 mm
Cilinderdiameter         75/90/105/120 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/49 °
Benodigede olie 28 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 18051/2 XXL

JUBILEUMACTIE 120.000



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

prijslijst 11/2015 blz 29

AFDEKOPBOUW
2113533 Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar links 
oprolbaar, alumiium frame, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframel, 
totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

2.414,00

2113505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

2.748,00

2113518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische  AW opening incl. opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

2113528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening voor AW 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe. Bedienplatformen afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd 

3.598,00

2113501 Cabrio afdekking met opzetdriehoeken 320 mm 3.200,00
2113502 Cabrio afdekking voor hydr. achterwand voor 3-zijden kipper incl.opzetwand 400 mm voor links en 

rechts (geen  andere opzethoogtes mogelijk) opzetdriehoekken incl.koker-frame 460 mm voor en achter
5.937,00

STABILATOR-OPBOUW
2113650 Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm ,et gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen voor geschikt, 

(drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2320/2390 mm, aardappelschuif 
495,00

2113660 Hydr. achterwandopening dubbelwerkend voor  stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
2113670 Stalen opzetwand 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt  
1.138,00

2113673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet incombinatie met hydr. acherwandopening, OPGELET: niet voor Silage geschikt 

2.071,00

2113674 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
2113675 Stalen opzetwanden 300 mm voor links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 

(voorSilage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2113660 noodzakelijk, bij hydraulische 
achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk. 

1.138,00

2113677 Stalan opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor und Silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2113660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand 
zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging 

2.071,00

2113698 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de stabilatorfrontwand 155,00
2113700 Stabilator-wanden hhogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm, 

in bijzonder stabiele uitvoering, koker 120x40-hoekrong  i.p.v. BW/AW
2.772,00

SILAGE OPBOUW
2114136 Silage opbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders) 

incl. tweede pendelopzet 3x 600 mm, ca. 22 m³, acherwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, 
Doorkijkroosterr (gatenplaat), zonder pendelwand-as 

4.508,00

7.099,00
7.099,00
2.548,00

2SILAGE OPBOUW Zijdelings
                    

2114261 hydraulisch naar boven te openen van de stabilatorzijand links (zie ook blz. 86)  
2113552 Afdekopbouw voor hydr. naar boven te openen van de stabilatorwand, afdekking van links naar rechts oprolbaar
2113553 Afdekopbouw voor hydr. naar boven te openen v/d stabilatorwand, afdekking van rechts naar links oprolbaar 2.548,00

KIPINRICHTING
-198,002115170 Minderprijs: zonder hydr.aansluiting achter

2115201 Extra. hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00
REMINRICHTING

-100,00
579,00

2115720 Minderpreis: zonder achter aansluiting 2-leiding-luchtdruk remmen
2115741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurvetiel 
2115750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) wanneer deze niet in de basisprijs is inbegrepen  452,00

STEUNPOOT
2116130 Hydraulische steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker- geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOP UITVOERING
2117200 60 km/u  uitvoering achter tractoren: ALB, AGS en ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm, 10 gaats, 

bandeng 385/65 R 22,5  nieuw, verlichting voor meer dan 25 km/u, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), 
ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

6.314,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
1.776,00

608,00
1.744,00
3.504,00
1.996,00
1.820,00
2.992,00
3.844,00
3.220,00

2118370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuzeWahl Fa. Brantner
2118371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
2118392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuzeFa. Brantner 
2118391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuzeFa. Brantner
2118394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
2118460 550/60 - 22.5  nieuw (16) Profiel I, tot 40 km/u
2118466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D
2118467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D
2118469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D
2118470 600/50 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, tot 40 km/u 4.328,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 18051/2 XXL
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art. nr. Beschrijving
Prijs

excl. BTW 

25.673,00
27.183,00

2120000 TA 20051/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen
 2120001 TA 20051/2 XXL 40 km/u uivoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen mie ALB 
2120101 40 km/u  uitvoering (alleen in combinatie met basiprijs 40 km/u) 57,00

149,00
234,00
540,00

ONDERSTEL
2121111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80 
2121115 Aanhangerkoppeling mechanisch  25 km/u -15 to tot. gewicht, gatenplaat 140x80
2121140 Automatische aanhangerkoppeling
2121400 Gestuurde as, hydr. vergrendelbaar, moet bij wegverkeer vergrendeld worden (veerstabilisator vanaf 450 mm bandbreedte 

6.830,00

1.023,00

aan te bevelen), bij vooras middenvering door tandem-aggregaat in het midden bij 180 mm breedte
2121410 Veerstabilisator (bij gestuurde as veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen) 
2121630 Onderaanspanning met trekoog van dubbel-C-profiel 10 mm, trekdissel en trekoog met flens verstelbaar, (incl.hydr.) 

777,00

1.415,00
350,00

1.251,00

aanspanningshoogte op ca. 650 mm iingesteld (bij standaard banden) 
2121631 Geveerde dissel met trekdissel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden) 
2121635 Flenstrekoog voor kogelkoppeling K 80 (110x100)
2121225 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen spoor 2000 mm
2121730 BPW-assen, koker 120 mm,remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen 295,00

285,00
LAALDVLOER

2122172 Laadvloerbreedte binnen: 5080 x 2410 mm (niet conisch)
2122350 Stalen bodem van  hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5mm 2.614,00

138,00
1.505,00
1.505,00
-310,00
-310,00

-1.235,00 
70,00

233,00
335,00

1.662,00

OPBOUW
2 @222222222222222222212222
2123210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
2123220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
2123401 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v, 800 mm
2123361 Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm
2123400 Minderprijs: levering zonder  pendelopzet
2123460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2123475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
2123520 Hydraulische zijdelingse pendelwand-ontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
2123530 Hydraulische pendelwand-ontgrendeling achter
2123540 Hydr. zijdelingse. 180° bordwandopening en sluitng (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, 4.152,00

extra dubbelwerkend stuurventiel bij voeruig noodzakelijk), frontbordwand ACC zwart gelakt
 2123570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, in combinatie met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
2123576 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, in combinatie met zijdelingse pendelwand zu öffnen 671,00

666,00
88,00

155,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen
2123575 Aardappelgijbord achter over de totale breedte (niet in combinatie met hydr. AW-opening 
2123596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
2123598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 
2123599 Gedeelde bord- en opzetwand links und rechts met schroefbare middenrongen, 

zonder bordwandversterking, Hestalvergrendeling bij middenrongenr 
1.866,00

AFDEKOPBOUW
2123500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-Vormig frame van extra stabiel G-vormig persprofiel 
340x120/140, 10 mm dik, met stabiel onderrijbeveiliging, 
met kruisschoren, geveerde 40 km/u-tandem-as, 3-lagen 
parabel-vering onder de assen gemonteerd, 
zwenkcompesatie en veerondersteuning, trekdissel 
volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)
Laadvloerframe 
C-Trapeze kipframe

Laadvloer
Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, (folienaad-
versmelting), gepatenteerd zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
7 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand links en rechts met centrale vergrendelshendel 
en sluithaken met  aantrekvermogen, grote vergrendelingen, 
ardappelschuif met verstelhendel
Opzetwanden
.

 
Eerste set stalen opzwetwanden 800 mm hoog, 
met opzethoekrongen ACC bewerking in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 2 hefcilinders, 
4-traps met hefafstand 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling 
en afsluitkraan , automatische hefbegrenzer, 
hyd. aansluiting achter met eigen aansluitingReminrichting
Twee leiding-luchtdruk-reminstallatien, vierwiel geremd, met 
achter 2-leiding-luchtdruk aansluiting, assen met manuele 
remstangen verstelling en membraancilinders

Steunpoot
Tandwielverstelling met 2 snelheden
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knpperlicht installatie
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuitl-akken,
ACC Bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

20000 kg
4640 kg
19,3 m³
2000 kg

TOEL totaal gewicht 
Eigen gewicht
 Laad volume 
Disselbelastingt 
laadvloergroot binnen 5080 x 2340/2410 mm

6880 mm
2550 mm

Totale lengte
Totale breedte
Aanspanningshoogte 770 - 940 mm verstellbar

800 mm
800 mm
2000 mm
1060 mm
130 mm (Rohr)
1360 mm
385/65 R 22,5 runderneuert

Stalen bordwanden
Opzetwanden
 Spoor 
Veerafstand
As diameter 
Laadvloerhoogte 
Banden
Asafstand 1360 mm
Cilinder diameter       75/90/105/120 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/49 °
Benodigde olie 28 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 20051/2 XXL

JUBILEUMACTIE 120.000
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AFDEKOPBOUW
2123534 Afdekopbouw met oprolsysteem,opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts 
oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, 
totale hoogte 325 mm, Bedienplatform enafdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

2123533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links 
oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, 
totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

2123505 t            Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm,
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

2123518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

2123528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwnd-opening voor AW 600 mm 
met opzetdriehoeken170 mm, vast afdekframe. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

3.598,00

2123501 Cabrio hydr. afdekking met  opzetdriehoeken 320 mm 3.200,00
2123502 Cabrio hydr. afdekkung voor hydr. achterwand voor 3-zijden Kipper incl opzetwand 400 mm voor links en echts (geen 

andere opzethoogte mgelijk) opzetdriehoek incl. koker frame 460 mm voor en achter
5.937,00

STABILATOR-OPBOUW
2123650 Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen gechikt

(drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2320/2390 mm, aardappelschuif 
495,00

2123660 Hydr.achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
2123670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt 
1.138,00

2123673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt 

2.071,00

2123674 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
2123675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. ahterwand, 

(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2123660 noodzakelijk, bij hydr.acherwand  zijn 
afstelwerkzaamheden noodzakelijk

1.138,00

2123677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2123660 noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging  

2.071,00

2123698 Doorkijkrooster tussen rongen met afdekplaat in stabilatofrontwand 155,00
2123700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450,4 mm, 

in bijzonder stabiele uitvoering, koker120x40-hoekrongen i.p.v. BW/OW
2.772,00

SILAGE OPBOUW
2124136 Silage opbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), 

incl. tweede stalen opzetwand 3x 600 mm, ca. 22 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met aardappelschuif, 
doorkijkrooster (gatenplaat), zonder pendelwandas achter 

4.508,00

7.099,00
7.099,00
2.548,00

SILAGE OPBOUW ZIJDELINGS
2124260 Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand rechts (zie ook blz. 86) 
2124261 Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand links (zie ook blz 86)  
2123552 Afdekopbouw voor hydraulisch naar boven geopende stabilatorwand, afdekking van links naar rechts rolbaar 
2123553 Afdekopbouw voor hydr.naar boven geopende stabilatorwand, afdekking van rechts naarlinks rolbaar 2.548,00

KIPINRICHTING
2125170 Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter -198,00

REMINRICHTING
-100,00
579,00

2125720 Minderprijs: zonder luchtdruk-aansluiting achter
2125741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met één leiding aanhänger-stuurventiel 
2125750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) wanneer in de basisprijs niet is inbegrepenn 452,00

STEUNPOOT
2126130 Hydr.steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker voor opvang v/d axiale krachten, 

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
2127200 60 km/u uivoering:achtertractoren: ALB, AGS en ABS, assen 150 mm,remmen 420x180 mm, 10 gaats

banden 385/65 R 22,5 rondom nieuw, verlichting 12 Volt (stekker en Kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, 
disselbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

6.314,00

2127510 Verlichting voor en achter markeringslampen (niet nodig in combinatie met tractorvoertuigen 481,00

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00
1.820,00

2126565    RD BANDEN
2128371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner

2128392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naae keuze Wahl Fa. 
Brantner 2128391 445/65 R 22,5 vrachw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner

2128394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
2128460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, bis 40 km/h
2128466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D

2.992,00

2128467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D
3.844,00

2128469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D
3.220,00

2128470 600/50 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u
4.328,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 20051/2 XXL



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

prijslijst 11/2015 blz. 32

art. nr. Beschrijving
prijs 

excl. BTW

29.531,00
30.824,00

2130000 TA 23061/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
2130001 TA 23061/2 XXL 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-lechtdruk-remmen met ALB, spoor 2000 mm 
2130101 40 km/u uitv.(alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

ONDERSTEL
2131111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80 149,00
2131115 Aanhangerkoppeling mechanisch 25 km/u -15 to tot. gewicht, gatenplaat 140x80 234,00
2131140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00
2131221 Veeraggregaat 32 to , versterkte Ausgleichswippe, versterkte parabelveren 

(toel. tot. gewicht v/h voertuig blijft bij 20500 kg, technisch totaal gewicht 24000 kg) 
483,00

2131404 Gestuurde as met elektrische gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150, remmen 410x180,10-gaats spoor 2225 mm, 
Framebreedte 1060 mm samt Bedienfeld mit Magnetfüßen, sperren bij wegtransport niet noodzakelijk, kogel voor 
gedwongen besturing moet bij tractor links aanwezig zijn, veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen, 
Snelheidsafhankelijke besturingshoek-reducering, as kan ook over bedienveld onafhankelijk van de huidige inslaghoek 
tussen tractor en aanhanger gestuurd worden botsingalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 
1 hydr. aansluiting noodzakelijk, 1 hydr.aansluiting voor drukloze retoer noodzakelijk, 1 stekkerverbindingvoor 3-polige 
stekker noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid (moet bij hydr. ventiel omgeschakeld worden argus 
snelkoppeling bouwgrootte 2 bij bedieningsleiding, bij voorloop +retoerleiding moeten koppelingen afhankelijk tractortype 
v/d cliënt kostenloos aangepasst worden, Ophelet: laadvloerhoogte wordt groter

11.440,00

2131408 Gestuurde as hydr. vergrendelb., met BPW assen, Vierkant koker 150 mm, rem  410x180 mm, spoor 2225 mm, (65 kmu-asssen,
moet bij wegtransport vergrendeld worden, bij vooras middenvering door dubbel aanpas-aggregat  220 mm breder, 
asafstand bij gestuurde as 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreedte veerstabilisator aan te bevelen 

4.427,00

2131409 Gestuurde as hydr. vergrendelb, me ADR assen, vierkant koker 150 mm ,remmen 420x180 mm, spoor 2250 mm, 
(105 km/u-assen) moeten bij wegtransport vergrendeld worden, bij vooras middenvering door dubbel aanpasaggregaat met 
220 mm verbreed, asafstand bij gestuurde as 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreete veerstabilisator aan te bevelen 

3.932,00

2131410 Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen) 612,00
2131502 Max. totaal gewicht  22 to met flenstrekoog voor kogelkopaanspanning K 80, toelaatb. disselbelasting 4 to 

(gatenplaat 145x145), asafstand1360 mm of 1600 mm (afhankelijk v/d uitvoering) 
542,00

2131500 Max. totaal gewicht 23 to met flenstrekoog voor kogekopaanspanning K 80, toelaatb.disselbelasting 3 to 
(gatenplaat 145/145) asafstand 1800 mm (poor 2250 mm en gestuurde as sterk aan te bevelen) 

1.040,00

2131501 Max. totaal gewicht 24 to met flenstrekoog voor kogelkopaanspanning K 80, toelaatb.disselbelasting 4 to 1.040,00
(gatenplaat 145/145) asafstand 1800 mm (poor 2250 mm en gestuurde as sterk aan te bevelen)

 2131631 Geveerde dissel met trekdissel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" vgebruikt worden) 670,00
2131635 Flenstrekoog voor Kogekop-aanspanning K 80 (110x100) 350,00

718,002131720 Hydr.achterasondersteuning gecombineerd meit hydr.achterwandopening 
2131226 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen), spoor 2000 mm alleen in combinatie met artikel 2130001 896,00
2131730 BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen 295,00

LAADVLOER
2132350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm laadvloer 2.614,00

OPBOUW
2133120 Bordwandhefveren links en rechts 138,00
2133401 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 800 mm -310,00
2133361 Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm -310,00

70,002133460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2133475 Uitloopgoot met extra fijdosering voor aardappelschuif 233,00
2133530 Hydraulische pendelwandvergrendeling achter 1.662,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Rechthoekig frame van extra dik gelast  dubbel-C-persprofiel 
320x120 mm met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring 
tegen verdraaiing, geveerd 40 km/u-tandemas 3-lagen 
parabelveren onder de assen gemonteerd, zwenkcompen 
satie en veerondersteuning, trekdissel van dubbel-C-
persprofiel met bouten verstelbaar, als boven en onderaan-
spanning. te gebruiken, 
Trekdissel nach DIN 11026  (D/H: 40/43 mm)
Laadvloer frame
Dubbel-C-trapeze kipframe
Laadvloer
Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit éen stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, (folienaad-
versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
8 zijdelings en 4 achter, geschroefde  rongen, pendelwand 
links en rechts met centrale vergrendelhendel en sluithaken 
met aantrekvermogen, grote vergrendeling, aardappelschuif 
met bestelhendel

Opzetwanden

.
 Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog, 

met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes
Kipinrichting
Kogelkiplagering met conischer kom, 2 hefcilinders, 
4-traps met hefafstand 2000 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling 
en afsluitkraan, automatische hefbegrenzer, 
hydr. aansluiting achter met eigen aansluiting

Reminrichting
2-leiding-luchtdruk installatie mel ALB, vier wiel geremd, 
met achter 2-leiding-luchtdruk-aansluiting, assen met 
manuelen remstangverstelling  en membraancilinders

Steunpoot
Hydr. steunpoot dubbelwerkend met sperventiel
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmte-spuit-lakken
, ACC bewerking ook in de holleruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
toelating
 25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

20500 kg (tech. GesGew. 24000 kg)
6000 kg
23 m³
2500 kg

Toel.totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Disselbelasting
Laadvloergr. binnen 6050 x 2340/2410 mm

7920 mm
2550/3000 mm

Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 400 - 1000 mm verstellbar

800 mm
800 mm
2150 mm
1160 mm
110 mm
1400 mm
385/65 R 22,5 runderneuert

Stalen bordwanden
Opzetwanden
 Spoor 
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden
As afstand 1360 mm
Cilinder diameter       75/90/105/120 - 2000 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/>50 °
Benodigde olie 31 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 23061/2 XXL

JUBILEUMSACTIE 120.000
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OPBOUW
2133570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
671,00

2133576 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

671,00

2133596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
155,002133598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 

2133599 Gedeelde bord- en opzetwand links en rechts met schroefbare middenrongen, 
zonder bordwandversterking Hestalvergrendeling bij middenrong

1.866,00

AFDEKOPBOUW
2133500 Opzetdriehoeken 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
2133534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts opklapbaar opbouwframe, 

Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar  
aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

2133533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links 
oprolbaar, aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, 
totale hoogte 325 mm.  Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

2133505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

2133518 Afdekopbouw met rilsysteem in combinatie met hydr. AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

2133528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr. AW-opening voor AW 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

3.598,00

STABILATOR-OPBOUW
2133650 Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uivoering 3 mm met gladde binnenoppervlak,hoogte1500 mm, alleen v.pendelen geschikt 495,00

(die zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper),laadvloer 6050 x 2320/2390 mm, aardappelschuif 
2.849,002133660 hydraulische achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 

2133670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering  zijdelings neerklapbaar, 4-delig
niet in combinatie met hydr. achterwandopening. Opgelet: niet voor silage geschikt  

1.138,00

2133673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 2.071,00
niet in combinatie met hydr. hyd. achterwandopening. Opgelet: niet voor silage geschikt

 2133674 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
2133675 Stalen opzetwande 300 mm voor, links en rechts, zidelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, 

(voor silage geschikt bij achtrwaarts kippen), artikelnummer 2133660 noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden noodzakelijk 

1.138,00

2133677 Stalen opzetwande 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar, in combinatie met hydr. achterwand 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2133660 is noodakelijk, bij hydr. achterwand  zijn 
afstelwerkzaanhede noodzakelijk, met 300 mm achterwand verhoging

2.071,00

2133698 Doorkijkrooter tussen rongen met plaatafdekking in de stabilatorfrontwand 155,00
2133700 Stabilator-wanden,hoogte  800 mm van  hoge kwaliteiit speciaal staal QUARD 450, 4 mm, 

in bijzonder stabiele uitvoering, , koker120x40-hoekrongen i.p.v. BW/OW
2.772,00

SILAGE OPBOUW
2134136 Silageopbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog, korreldicht, (met dubbelwerkende cilnders), 

incl. tweede set stalen opzetwanden 3x 600 mm, ca. 26 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met aardppelschuif,, 
doorkijkrooster (gatenplaat), zonder pendelwandas achter  

4.508,00

2134139 Ondersteuning voor hydr. achterwand 
(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste  opzetwand) 

185,00

KIPINRICHTING
2135170 Minderprijs zonder hydr. aansluiting achter -198,00

REMINRICHTING
2135720 Minderprijs: zonder luchtdruk-aansluiting achter -100,00

SNELLOOP UITVOERING
2137510 Verlichting voor en achter en zijdelingse markeringslampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractor als voertuig) 481,00

BANDEN I.P.V.  STANDAARD BANDEN
2138370 385/65 R 22.5 vrachw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.776,00

608,002138371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw  Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
2138392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.744,00
2138391 445/65 R 22,5 vrachtw.nieuw  Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 3.504,00

1.996,002138394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantne
2138460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, (opgelet: minder draagkracht reserve) tot 40 km/u 1.820,00

2138466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D 2.992,00
2138467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D 3.844,00
2138469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D 3.220,00
2138470 600/50 - 22.5 (16) Profil I tot 40 km/u incl. perkeer-waarschuwingsborden 4.328,00

5.813,002138472 650/50 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 163 D incl. parkeer-waarschuwingsborden 
2138901 Spatbordverbreding voor stabilator-opbouw (demonteerbaar) 244,00

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
TA 23061/2 XXL
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blz 34Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

2200000 TA 11045 kipper/oprijwagen 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinder 19.250,00
ONDERSTEL

500,00
Aanspanningsdissel in de hoogte met spindel ca. 300 mm verstelbaar 

2200104 Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm) 
2201300 Steunpoten achter met spindelverstelling 516,00

2.230,00
2.614,00

LAADVLOER
2202131 Laadvloer 5080 x 2410 mm bnnen, kipcilinder hefafstand 1800, 24 l olie nodig 
2202350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm 
2202420 Aluminium oprijplaten, lengte 3,2 m, breedte 400 mm draagvermogen 5700 kg/paar 1.400,00

Bevestigingshaken. EN 12640 in de vloer verzonken, 4 paar = 8 Stk., positie v/d bevestigingshaken schets (zie blz. 37) 

138,00
170,00

1.216,00
1.404,00
1.488,00

285,00

OPBOUW
2203120 Bordwandhefveren links en rechts
2203240 Stahlbordwände 600 mm statt 500 mm
2203140 Stalen opzetborwanden 500 mm als eerste opzetwand
2203150 Stalen opzetwanden 600 mm als eerste opzetwand
2203730 Loofrooster opzetwand 600 mm hoog met vergrendelingenn als eerste opzetwand 
2203410 Bordwandversterking links en rechts op bordwand
2203481 Graanschuif met hendel in achterbordwand

300,00
KIPINRICHTING

2205201 Hydr. leiding met eigenaansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00
REMINRICHTING

250,002205710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
2205750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling v/d 2-leiding -luchtdruk installatie, 452,00

wanneer in het snellooppakket niet is 
inbegrepen STEUNWIEL/STEUNPOOT

2206110 Steunwiel met haakse tandwielverstelling 104,00
2206130 Hydr. steunpootm  met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, 542,00

standaard met sperventiel(met afsluitkraan) 
2206140 Steunpoot met tandwielverstelling  met 2 snelheden 367,00

SNELLOOPUITVOERINGEN
2207100 40 km/u uitvoering achter tractoren: 2-leiding-luchtdruk remmen met  ALB, asssen met remmen: 300x80/6, 

manuele remstangenverstelling, onderrijbeveiliging, spatborden, Ketekenbel., verlichting voor en achter, 
witte lampen voor, trekdissel type 86  (D/H: 40/43) 

2.729,00

2207300 80 km/u  uitvoering, 2-leiding-remmen met ALB, AGS, ABS, 80 mm asssen, remmen 350x80/6, onderrijbeveiliging, sparborden
mistlampen, kentekenbel., banden 245/70 R 17.5 (18), verlichting- en zijdelingse markeerlampen, weitte 
lampen voor, verlichting  12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, 
disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (D/H: 40/31 mm) 

4.535,00

2207510 Verlichting voor en achter, zijdelingse markeerlampen (niet nodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

2208200 245/70 R 17.5 176,00
2208280 355/60 R 18 MPT (16) 1.240,00

Standaard uivoering:

Onderstel
Rechthoekig framevan C-vormig persprofiel-frame 6 mm, 
stabiel trekdissel in de hoogte verstelbaar met spindel,  
stabiel onderrijbeveliging, tandemas met bladveren, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, veren onder de as 
gemonteerd, inschuifkanaal voor aluminium oprijuffahrrampen 
mit 3,2 m lengte, trekdissel (D/H: 40/31 mm)

Laadvloer frame 
V-trapeze kipframe
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle  vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (foliennaadversmelting) 
Gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand 
Bevestigingshaken EN 12640 in de vloer verzonken 
4 paar = 8 stuks, vast positie v/d bevestigingshaken
Bordwanden
Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en achter, geschroefde hoekrong, pendelwand 
links/rechts en achter, met centrale vergrendelhendel en 
sluithaken met aantrekvermogen, zonder graanschuif

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
4-traps hefcilinder, 1600 mm, hardt verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk installatie vierwiel geremd
Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte  verstelbaar

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlich installatie, 
stekker achter, stekker en kabel 7 polig
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm- spuit-lakken, 
ACC- bewerking ook in de holle ruimtes, 
opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 11000 kg
Eigen gewicht 2600 kg
Laad volume 5,3 m³
Disselbelasting 1000 kg

Laadvloer binnen 4480 x 2410 mm
Totale lengte 6330 mm
Totale breedte 2550 mm
Aanspanningshoogte ca. 700 - 1000 mm 

met spindel verstelbaar
Stalen bordwanden 500 mm
Spoor 1950 mm
Veerafstand 1400 mm
Asdiameter 70 mm
Laadvloerhoogte 950 mm
Banden 215/75 R 17.5 (18)
Asafstand 990 mm
Cilinderdiameter  75/90/105/120 -1600 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigde olie 12,6 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

TA11045 KIPPER-OPRIJWAGEN
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blz. 35Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

2210000 TA 13045 kipper/oprijwagen 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinderr 21.830,00
ONDERSTEL

standaard
500,00

Aaspanningsdissel in de hoogte ca. 300 mm verstelbaar met spindel 
2210104 Gereedschapbox (ca.breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm) 
2211300 Achter steunpoten met spindelverstelling 516,00

2.330,00
2.614,00

standaard

LAADVLOER
2212131 Laadvloer 5080 x 2410 mm binnen, kip cilinder hefafstand1800 mm, 24 l Ölie nodig 
2212350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD  450 materiaal dikte 5 mm
2212420 Aluminium-oprijplaten:lengte 3,2 m, breete 400 mm draagvermogen 5700 kg/paar 1.400,00

 Bevestigingshaken EN 12640 in de laadvloer verzonken 4 paar=8 stuks ,  positie v/d  haken schets  (zie blz 37 
OPBOUW

2213120 Bordwand-hefveren links en rechts 138,00
170,00

1.216,00
1.404,00
1.488,00

285,00

2213240 Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm
2213140    Stalen opzetwanden 500 mm als eerste OW
2213150     Stalen opzetwanden 600 mm als eerte OW
2213730    Loofrooster opzetwand 600 mm hoog met vergrendeling als eerste OW 
2213410 Bordwandversterking links en rechts op BW
2213481 Graanschuif met hendel in achterbordwand 300,00

KIPINRICHTING
2215201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

REMINRICHTiNG
250,002215710 Achter aansluiting bij  twee leiding-luchtdruk-installatie

2215750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkracht-regeling) v/d  2-leiding-luchtdruk installatie, 
wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen 

452,00

STEUNPOOT
2216130 Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOP UITVOERING
2217100 40 km/u uitvoering 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, assen met remmen: 350x135/8, 

manuele remstangverstlling, onderrijbeveiliging, spatbordenl, kentekenbel., verlichting voor en achter en zijdelingse 
markeerlampen, witte lampen voor, trekdiddel type 86  (D/H: 40/43) 

3.176,00

2217300 80 km/u uitvoering: 2-leiding-remmen, met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen, remmen00x135/8, Unterfahrschutz, Kotflügel,
mistlampen, kentekennbel., banden 285/70 R 19.5, verlichting voor en achter en. zijdelingse 
markeerlampen, witte lampen voor, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, 
disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (D/H: 40/31 mm) 

6.841,00

2217510 Verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk  in combinatie met tractoren) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

2218310 285/70 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner -560,00

Standaard uivoering:

Onderstel
Rechthoekig frame van C-persprofielframe 8 mm, 
stabiele  trekdissel in de hoogte verstelbaar met spindel, 
met stabiele onderrijbeveiliging, tandemas met bladvering, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, veren onder de 
assen gemonteerd, inschuif-frame voot aluminium oprijplaten 
met 3,2 m lengte, trekdissel: (D/H: 40/31 mm)
Laadvloer-frame 
V-trapezkip-frame
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (foliennaadversmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bevestigingshaken EN 12640 in de vloer verzonken 
4 paar = 8 stuks, vaste positie v/d bevestigingshaken
Bordwanden
Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, 
pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendel-
hendel  en sluithaken meit aantrekvermogen, zonder 
graanschuif

Kipinrichtung
Kogelkiplagering met conische kom, 
4-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering,aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk installatie, vierwiel geremd
Steupoot
Tandwielverstelling met 2 snelheden
Elektrisch
12 Volt verlichting- knipperlicht instalatie, stekker achter, 
Stekker en kabel 7 polig
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes 
Opbouw HB-groen, onder frame zwart
Toelating
: 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel.totaal gewicht 13000 kg
Eigen gewicht 3000 kg
Laad volume 5,3 m³
Disselbelasting 1000 kg
Laadvloer binnen 4480 x 2410 mm
Totale lengte 6330 mm
Totale breedte 2550 mm
Aanspanningshoogte ca. 700 - 1000 mm 

met spindel verstelbaar
Stalen bordwanden 500 mm
Spoor 1950 mm
Veerafstand 1400 mm
Asdiameter 80 mm
Laadvloerhoogte 1030 mm
Banden 355/60 R 18 MPT (16)
Asafstand 1010 mm
Cilinder diameter      75/90/105/120 - 1600 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigde olie 12,6 l

TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

TA 13045 KIPPER-OPRIJWAGEN
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Prijslijst 11/2015 blz.36

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

2220000 TA 20051 XXL KIPPER-OPRIJWAGEN 25 km/u uitvoering 1 hefcilinder 32.412,00

234,00
1.251,00

ONDERSTEL
2221115 Aanhangerkoppeling voor 25 km/u - 8 to totaal gewicht
2221225 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-as) spoor 2000 mm 
2221300 Opklapsteunpoten achter 516,00

2.614,00
LAADVLOER

2222350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm 
2222430 Bevestigshaken per paar, in de vloer verzonken (de juiste positie vermelden) 227,00

138,00
310,00

1.505,00
70,00

233,00

OPBOUW
2223120 Bordwandhefveren links en rechts
2223250 Stalen bordwanden 800 mm hoog i.p.v. 600 mm 
2223150 Stalen opzetwanden 600 mm
2223460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
2223475 Uitloopgoot met extra fijndosring voor ardappelschuif
2223596 Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand 88,00

STABILATOR-OPBOUW
2223700 Stabilator wanden hoogte 800 mm vanhoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm, 

in bijzonder stabiele uitvoering, koker120x40-hoekrong 
3.748,00

KIPINRICHTiNG
2225201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

REMINRICHTING
250,002225710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-instalatie

2225750 ALB (automatische belasting afhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, 452,00
wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen 
SSSTEUNPOOT

2226130 Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten
 standaard met sperventiel(met afsluitkraan) 

175,00

SNELLOOP UITVOERING
2227100 40 km/u uitvoering achter tractoren,  2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, assen met remmen 400x120/10, 

manuele remstanvestelling, onderrijbeveiliging, spatborden, Kentekenverlichting, verlichting voor en 
achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor 

1.550,00

2227510 Verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 496,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Rechthoekig frame va C-persprofiel-frame 10 mm, 
met stabiel onderrijbeveiliging, tandemas met vering, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, veren onder de 
as gemonteerd, inschuifframe voor aluminium oprijplaten 
met 3,75 m lengte, trekdissel: (D/H: 40/43 mm)
Laadvloer-frame
 C-trapeze-kipframe
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (Folienaadversmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm, met bordwandversterking, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
7 zijdelings en 4 achter, hoekrongen, pendelwand links/
rechts en achter, met centrale vergrendelhendel en 
sluithaken met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, 
aardappelschuif met verstelhendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
5-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-Luchtdruk-installatie vierwiel geremd
Steunpoot
Tandwiel-hoogteverstelling met 2 snelheden

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knippelicht installatie, stekker achter
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook i de holle ruimtes, 
opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

20000 kgToel.totaal gewicht 
Eigen gewicht
 Laad volume 
Disselbelasting 
Laadvloer binnen 
Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte
Stalen bordwanden
Spoor
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden
Asafstand

4500 kg
7,3 m³
ca. 2000 kg
5080 x 2410 mm
6900 mm
2550 mm
740 - 850 mm verstelbaar 
600 mm
2000 mm
1280 mm
130 mm (Rohr)
1100 mm
385/55 R 19.5 nieuw
 1360 mm

Cilinder diameter      90/105/120/140/160 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/45 °
Benodigde olie 24 l

TANDEM-DRIE-ZJDEN-KIPPER

TA 20051 XXL KIPPER-OPRIJWAGEN
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blz.. 38Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
prijs 

excl. BTW 
e

6300000 ZPW 8000 10 km/u uitvoering met oploop-achteruit-rijautomatiek remmen 11.221,00
ONDERSTEL

149,00
234,00

6301111 Rangeer-koppeling achter met gatenplaat 140x80
6301115 Aanhanger-koppeling mechanisch voor 25 km/uh - 15 to met gatenplaat 140x80 
6301140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

LAADVLOER
1.214,00
2.100,00

6302142 Speciale laadvloerbreedte naar wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exacte breedte melden
 6302143   Speciale laadvloerlengte naar wens v/d cliënt(4500 mm - 7000 mm) - exacte lengte melden
 6302150 Laadvloerverlenging naar 5150 x 2480 mm buiten (binnen 5080 x 2410 mm), 2.255,00

992,00

incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 7 gaten voor sjorbanden 
6302154 Laadvloerverlenging tot 6000 mm, 8 zijsteunen met gaten voor sjorbanden
6302155 Laadvloerverlenging tot 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm), 3.248,00

1.406,00

incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen 8 gaten voor sjorbanden 
 6302167 Laadvloerverlenging tot 7000 mm, 9 zijsteunen met gaten voor sjorbanden
 6302160 Laadvloerverlenging tot 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), 3.661,00

367,00
1.960,00

279,00

incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenrong, 9 gaten voor sjorbanden 
6302300 Stalen borden 5 mm i.p.v. 4 mm
6302450 Opklapframe voor ronde balen (niet möglelijk bij uitvoering met bordwand) 
6303720 Aanslaglijsten van platstaal voor kistenbveiliging (schroefbaar) - niet in combinatie met BW
 6303721 Voor aanslaghek ca. 1800 mm hoog geschroefd - (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 695,00

REMINRICHTiNG
866,00
250,00

6305610 2-leiding-luchtdruk remmen i.p.v. oploop-achteruit-rijautomatiek voor. 25 km/uh 
6305710 Achter aansluiting bj twee leiding-luchtdruk-installatie
6305750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk reminstallatie, 

wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen 
452,00

SNELLOOP UITVOERING
6307100 40 km/u uitvoering achter tractotoren: 2-leiding LD remmen.met ALB, 80 mm assen, remmen 300x80/6, 

onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, banden 12.5/80 - 18 (10), verlichting 
voor en achter en  Zijdel. markeerlampen, zijdel. onderrijbeveiliging, witte lampen voor 

2.005,00

6307200 60 km/u uitvoering achter tractoren 2-leiding LD remmen werkend op alle vier wielen, met ALB, AGS, ABS 12V, 
80 mm assen, remmen 300x80/6, onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, 
banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdel.markeerlampen, zijdel.onderrijbeveiliging, wtte lampen voor 

5.750,00

6307320 80 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen wrkend op alle vier wielen, met ALB, AGS, ABS 12V, 
80 mm assen, remmen 300x80/6, onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snelloopverlichtinh, 7polig, 12 Volt, banden 
355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en  zijdel. markeerlampen, zijdel. onderrijbeveiliging, witte lampen voor 

8.702,00

6307510 Voor en achter lampen en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie tractoren) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

6308130 13.0/75 - 16 (10) 424,00
6308150 15.0/55 - 17 (10) 440,00
6308240 12.5/80 - 18 (12) 728,00
6308280 355/60 R 18 MPT (16) 1.648,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, 
40 km/u assen met bladvering en veeronder-
steuning, voorbereid voor automatische 
aanhangerkoppeling
Laadvloer
Laadvloer met 4 mm sten bodem uit één stuk naar alle vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), 
zijdelings rechthoekig afgekant, 7 zijdlingse steunen met 
gaten voor sjorbandebn
Reminrichting
Oploopremmen met achteruit-rijautomatiek, vierwiel 
geremd

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken ,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Onderframe en laadvloer zwart
Toelating
 25 km/u met tractoren

Technische gegevens ca. (basisuivoering):

Toel. totaal gewicht 8000 kg
Eigen gewicht 1850 kg
Laadvloer-grootte 5000 x 2500 mm
Totale lengte 6900 mm
Totale breedte 2500 mm
Spoor 1920 mm
Veerafstand 1250 mm
Asdiameter 80 mm
Laadvloerhoogte 1080 mm
Banden 11.5/80 - 15.3 (10)
Draaikrans-diameter 1050 mm

TWEE-ASSEN-PLATTE-WAGEN
ZPW 8000



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

blz. 39Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
prijs 

excl. BTW

6310000 ZPW 11000 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen 12.491,00
ONDERSTEL

149,00
234,00

6311111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80
6311115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to gatenplaat 140x80 
6311140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

LAADVLOER
1.214,00
2.100,00

6312142 Speciale laadvloerbreedte volgens wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exacte breedte melden
6312143 Speciale laadvloerlengte vogens weens v/d cliënt (4500 mm - 8000 mm) - exact lengte melden
6312150 Laadvloer verlenging naar 5150 x 2480 mmbuiten (binnen 5080 x 2410 mm), 2.255,00

992,00
incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 7 gaten voor sjorbanden 

6312154 Laadvloerverlenging naar 6000 mm 8 zijstrippen met gaten voor sjorbanden
 6312155 Laadvloerverlenging naar 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm), 3.248,00

1.406,00
incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 8 gaten voor sjorbanden

 6312167  Laadvloerverlenging naar 7000 mm 9 zijstrippen met gaten voor sjorbanden
 6312160  Laadvloerverlenging naar 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), 3.661,00

1.964,00
incl. stalen bordwanden  500 mm hoog, mehoekrongen, zonder middenrong, 9 gaten voor sjorbanden  

6312168 Laadvloerverlenging naar 8000 mm 10 zijstrippen met gaten voor sjorbanden 
6312169 Laadvloerverlenging naar  8000 x 2480 mm (binnen 7930 x 2410 mm), 4.219,00

367,00
1.960,00

279,00

incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen zonder middenrong, 10 gaten voor sjorbanden 
6312300 Stalen bordwanden 5 mm i.p.v. 4 mm
6312450 Klapframe voor ronde balen (niet mogelij bij uitvoering met bordwaanden) 
6313720 Aanslaglijsten van platstaal vor kisten beveiliging (schroefbaar) - (niet mogelijk bij uitvoering met  BW
 6313721 Voor aanslaghek ca. 1800 mm hoog geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 695,00

REMINRICHTING
250,006315710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie

6315750 ALB (automatische belasing afhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk installatie, 
wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen 

452,00

SNELLOOP UITVOERINGEN
6317100 40 km/u uitvoering: 2-leiding remmen, met ALB,zonderABS, 80 mm assen, remmen 300x90/8,

onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, banden 355/60 R 18 MPT (16), 
zijdelingse onderrijbeveiliging

4.077,00

6317200 60 km/u  uitvoering: 2-leing remmen met ALB, AGS, ABS, 80 mm assen, remmen 350x80/8,
onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, lampen voor en achter-en zijdel. markeerlampen,
 witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijdel. onderrijbeveiliging

10.723,00

6317320 80 km/u uitvoering: 2-leiding remmen, metALB, AGS, ABS 24V, 80 mm assen, remmen 350x80,
onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snelloopverlichting, 7polig, 24 Volt, 
lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijdel.onderrijbeveiliging 

11.513,00

6317510 Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen(niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00
BANDEN i.P.V. STANDAARD BANDEN

-304,00
920,00

6318130 13.0/75 - 16 (10)
6318280 355/60 R 18 MPT (16)
6318310 285/70 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner 360,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, 
40 km/u assen met  bladvering en veerondersteuning, 
Y-vormige trakdissel voor kleine draaicrkel, voorbereiding 
voor automatische aanhangerkoppeling

Laadvloer
Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk
naar alle vierzijden afgekant, geen lasnaad  (folienaad-
versmelting), zijdel.rechthoekige afkanting, 
7 zijsteunen met gaten voor sjorbanden
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-reminstallatie, vier 
wielen geremd

Electrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 
stekker achter
Lakken
ACC bewerking met acryllak-warm-spuit-lakken,
 ACC bewerking ookin de holle ruimtes, 
Onderframe en ladvloer zwart

Toelating
25 km/uf

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 11000 kg
Eigen gewicht 2020 kg
Laadvloergrootte 5000 x 2500 mm
Totale lengte 6900 mm
Totale breedte 2500 mm
Spoor 1950 mm
Veerafstand 1250 mm
Asdiameter 80 mm
Laadvloerhoogte 1180 mm
Banden 12.5/80 - 18 (12)
Draaikrans diameter 1050 mm

TWEE ASSEN PLATTE-WAGEN
ZPW 11000
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blz. 40Prijslijst 11/2015

art.nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

6320000 ZPW 13000 25 km/u  uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen 14.795,00

149,00
234,00

ONDERSTEL
6321111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80
6321115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80 
6321140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

LAADVLOER
1.214,00
2.100,00

6322142 Speciale laadvloerbreedte op wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exacte breedte melden
6322143 Speciale laadvloerlengte op wens v/d cliënt (4500 mm - 8000 mm) -exacte lengte melden
 6322150 Laadvloerverlenging naar 5150 x 2480 mm buiten (binnen 5080 x 2410 mm), 2.255,00

992,00
incl. stalen bordwand 500 mm hoog, met hoekrongen, 7 gaten voor sjorbanden 

6322154 Laadvloerverlenging naar 6000 mm 8 zijdel. strippen met gaten voor sjorbanden 
6322155 Laadvloerverlenging naar 6120 x 2480 mm buiten (bnnen 6050 x 2410 mm), 3.248,00

1.406,00
incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 8 gaten voor sjorbanden 

6322167 Laadvloerverlenging naar 7000 mm 9 zijdel. strippen met gaten voor sjorbanden 
6322160 Laadvloerverlenging naar 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), 3.661,00

1.964,00
incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenrong, 9 gaten voor sjorbanden 

6322168 Laadvloerverlenging naar 8000 mm 10 zijdel. strippen met gaten voor sjorbanden 
6322169 Laadvloerverlenging naar 8000 x 2480 mm (binnen 7930 x 2410 mm), 4.219,00

367,00
1.960,00

279,00

incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenrong, 10 gaten voor sjorbanden 
6322300 Stalen bodem 5 mm i.p.v. 4 mm
6322450 Klapframe voor  ronde balen (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 
6323720 Aanslaglijsten van vlakstaal voor kisten beveiliging (schroefbaar) - (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 
6323721 Voor aanslag hekken ca. 1800 mm hoog,geschroefd (niet mogelijk bij uitvooering met BW)

RrrtR
 

695,00
REMINRICHTiNG

6325750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie 
wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen 

452,00

SNELLOOPUITVOERING
6327100 40 km/u uitvoering, 2-leiding -luchtdruk-remmen  ALB remkrachtregeling, 90 mm assen, remmen 400x80/10, 

onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting., banden 385/65 R 22.5 nieuw, vooren achter lampen- 
en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, zijdel. onderrijbeveiliging 

2.086,00

1.560,00
1.384,00
1.776,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
6328580 385/55 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
6328583 445/45 R 19,5 LKW nieuw Barkley of  dergelijks naar keuze Fa. Brantner
6328370 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
6328371 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 608,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, assen met 
bladvering en veerondersteuning, Y-vormig trekdissel voor 
kleine draaicirkel, Vorbereid voor automatische aanhanger-
koppeling
Laadvloer
Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-
versmelting), zijdel. rechthoekig afgekant, 7 zijdel. strippen 
met gaten voor sjorbanden
Reminrichting
Twee leiding luchtdruk reminstallatie, vier 
wiel geremd

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

Lakken
ACC-Bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakke
 ACC Bewerking ook in de holle ruimtes, 
Onderframe en laadvloer wart
Toelating
 25 km/u  en 40 km/u

Technische gegevens ca. (basism uitvoering):

Toel. totaal gewicht 13000 kg
Eigen gewicht 2340 kg
Laadvloergrootte 5000 x 2500 mm
Totale lengte 6900 mm
Totale breedte 2500 mm
Spoor 1950 mm
Veerafstand 1250 mm
Asdiameter 90 mm
Laadvloerhoogte 1300 mm
Banden 385/65 R 22.5 runderneuert
Draaikrans diameter 1050 mm

TWEE -ASSEN-PLATTE-WAGEN
ZPW 13000
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blz. 41Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

6350000 ZPW 18000 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen 19.470,00

149,00
234,00

ONDERSTEL
6351111 Rangeeroppeling achter met gatenplaat 140x80
6351115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to, gatenplaat 140x80mm 
6351140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

1.214,00
2.100,00

LAADVLOER
6352142 Speciale laadvloerbreedte op wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exact de breedte melden 
6352143 Speciale laadvloerlengte op wens v/d cliënt (4500 mm - 8000 mm) -exact de lengte melden 
6352155 Laadvloerverlenging naar 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm), 2.255,00

992,00
incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 8 gaten voor sjorbanden

 6352167 Laadvloerverlenging naar 7000 mm 9 zijdel. strippen met gaten voor sjorbanden
 6352160 Laadvloerverlenging naar 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), 3.248,00

1.406,00
incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenrong, 9 gaten voor sjorbanden 

6352168  Laadvloerverlenging naar 8000 mm 10 zijdel. strippen met gaten voor sjorbanden
6352169  Laadvloerverlenging naar  8000 x 2480 mm (binnen 7930 x 2410 mm), 3.661,00

367,00
1.960,00

279,00
695,00

incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenrong, 10 gaten voor sjorbanden
6352300 Stalen bodem 5 mm i.p.v. 4 mm
6352450 Klapframe voor ronde balen (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 
6353720 Aanslaglijsten van vlakstaal voor kisten-beveiliging (schroefbaar) - (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 
6353721 Fronthek ca. 1800 mm hoog geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 
6353722 Achterhek ca. 1800 mm hoog geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW) 695,00

6355750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d  2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, 
wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen

452,00

SNELLOOP UITVOERING
6357100 40 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-installatie met  ALB, 130 mm assen, remmen 400x120/10, 

spatbordenl, lampen voor en achter en zijdel. arkeerlampen, witte lampen voor, mech. remstanginstelling, onderrijbeveiliging 
bodemafstand max. 550 mm, zijdel. onderrijbeveilging

2.023,00

1.560,00
1.384,00
1.776,00

6358580 385/55 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner 
6358583 445/45 R 19.5 LKW neu Barkley oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner
6358370 385/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner
6358371 385/65 R 22.5 LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

608,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, 
40 km/u assen met parabel-vering en 
veerondersteuning, Y-vormige trekdissel voor 
kleine draaicirkel, voorbereid voor automatische 
aanhangerkoppeling
Laadvloer
Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle 
 vier zijden afgekant, geen lasnaad(folienaadversmelting), 
zijdel. rechthoekige afkanting, 8 zijdel. strippen met gaten 
voor sjorbanden
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk- reminstallatie, vier 
wiel geremd

Elektrisch
12 Volt verlichting- en  knipperlichtinstallatie, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de hole ruimtes, 
Onderframe  en laadvloer zwart
Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 18000 kg
Eigen gewicht 4100 kg
Laadvloer grootte 6000 x 2500 mm
Totale lengte 8000 mm
Totale breedte 2500 mm
Spoor 2000 mm
Veerafstand 1400 mm
Asdiameter 130 mm (Rohr)
PLaadvloer hoogte 1320 mm
Banden 385/65 R 22.5 runderneuert
Draaikrans diameter 1200 mm

TWEE-ASSEN-PLATTE-WAGEN
ZPW 18000

REMINRICHTING

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
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blz.. 42Prijslijst11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

25.732,00
26.779,00

6140000 ZZ 18050 25 km/u uitvoering  met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen mett ALB
6140001 ZZ 18050 40 km/u uitvoering meit 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remment ALB 
6140101 40 km/u  uitvoering(alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

-391,00
-306,00

ONDERSTEL
6141111 Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 i.p.v. automatische aanhangerkoppeling
6141115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to, gatenplaat 140x80mm, i.p.v.automatische. aanhangerkoppeling 
6141730 BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen 295,00

138,00
-310,00
481,00
377,00
377,00

OPBOUW
6143120 Bordwandhefveren
6143361 Minderprijs opzetwand 600 mm i.p.v. 800 mm
6143480 Graanschuif zijdelings per stuk
6143580 Pendelwand links
6143584 Pendelwand rechts
6143585 Automatische mechanische bordwandopening 90° per zijwand voor 2-zijden-kipper 

(alleen BW-hoogte 600 mm mogelijk), front- en achterbordwand ACC zwart gelakt 
3.134,00

AFDEK-OPBOUW
6143500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
6143534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.548,00

6143533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare afdekframe, 
Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.866,00

KIPINRICHTING
6145170 Minderpreis: ohne hinteren Hydraulikanschluss -198,00

-100,00

Reminrichting
6145660 Minderpijs: zonder achteraansluiting 2-leiding-luchtdruk
645741   Achter aansluiting voor combinatie 1- en  2-leidig-luchtdruk 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 368,00

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
6148370 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
6148371 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
6148392 425/65 R 22,5 LKW nieuw  Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren
 6148391 445/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner, niet nate leveren
6148394 445/65 R 22.5 LKW nieuw  Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren
 6148900 Reservewiel-houder onder de laadvloer

579,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Gesloten dubbel-C-persprofielframe, Kruisschoren,
Y-vormige dissel tot 26 to, 60 km/u assen met 
parabelvering en veerondersteuning, automatische 
aanhangerkoppeling
Laadvloerframe
Geslotenr U-vormig trapezekipframe JUMBO
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk 
naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad 
(foliennaadversmelting), gepatenteerde. 
zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm,met bordwandversterking, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren:
 7 zijdelings en 4 achter.
Opzetwanden
1. Set stalen opzetwanden 800 mm hoog,
ACC bewerking in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkipplagering met conische kom, 
1 stuks 4-trapshefcilinder, 1600 mm hard verchroomd, 
aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing, 
hydraulische leiding zonder 3-wegkraan
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, 
achter 2-leiding-luhtdruk aansluiting, 
assen mie manuele remstangverstelling en 
membraancilinders
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlichtinstal. 7polig, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

toel. totaal gewicht 18000 kg
4500 kg
16,5 m³
4965 x 2380 mm
7050 mm

Eigen gewicht 
Laadvolume 
Laadvloergrootte 
Totale lengte 
Totale breedte 2550 mm

600 mm
800 mm
2000 mm
1400 mm
130 mm (Rohr)
1370 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden 
Opzetwanden 
Spoor
Veeragstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden 
Draaikrans diameter 1200 mm
Cilinder diameter             75/90/105/120 - 1600 mm
Kiphoek (zijdelings) 45°
Benodigde olie ca. 13 l

TWEE ASSEN-TWEE-ZIJDEN-KIPPER

ZZ 18050



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

blz. 43Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
prijs 

excl. BTW

28.367,006120000 ZZ 18060 25 km/u uitvoering  met 2 hefcilinders  met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 
6120001 ZZ 18060 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met t ALB 29.413,00

-391,00
-306,00

ONDERSTEL
6121111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 i.p.v. automatische aanhangerkoppeling 
6121115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to gatenplaat 140x80 i.p.v. automatische aanhangerkoppeling
 6121730 BPW-assen,  koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen

295,00

138,00
-310,00
481,00
377,00
377,00

OPBOUW
6123120 Bordwandhefveren
6123361 Minderprijs: opzetwand 600 mm i.p.v. 800 mm
6123480 Graandchuif zijdelings per stuk
6123580 Pendelwand links
6123584 Pendelwand rechts
6123585 Automatische mechanische bordwandopening 90° per zijwand voor 2 zijden kipper 

(alleen BW-hoogte 600 mm mogelijk), front- en achterwand ACC zwart gelakt 3.134,00

AFDEK-OPBOUW
6123500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
6123534 Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, Afdekking van links naar rechts oprolbaar,
 aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd 

2.548,00

6123533 Afdekopbouw met rosysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, Afdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluninium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe,totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.866,00

KIPINRICHTiNG
6125170 Minderprijs zonder hydraulische aansluiting achter -198,00

-100,00
REMINRICHTiNG

6125660 Minderprijs: zonder aansluiting 2-leiding-luchtdruk achter
6125741 Achter aansluiting voor combinatie. 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel 368,00

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
6128370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
6128371 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
6128392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar
 6128391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar
6128394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar
 6128900 Reservewiel-houder onder de laadvloer 579,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Gesloten dubbel-C-persprofiel-frame, kruisschoring,
 Y-voemige dissel tot 26 to, 60 km/u assen met 
parabelvering en veerondersteuning, automatische 
aanhangerkoppeling
Laadvloer-frame
Gesloten U-trapezekippframe JUMBO
Laadvloer
Laadvoer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar 
vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-
versmelting), gepatenteerde zelfreinigende 
laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm, met bordwandver-
sterking, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwand-
scharnieren: 8 zijdelings en 4 achter.
Opzetwanden
 Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog 

ACC bewerking in holle ruimtes

Kipinrichting
Kogel-kiplagering met conische kom, 
2 stuks. 3-traps hefcilinders, 1400 mm hard ver-
chroomd, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan automatische hefbegrenzing, 
hydraulische doorgangsleiding zonder 3-weg-kraan
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-istallatie mett ALB, 
achter 2-leiding-luchtdruk aansluiting, 
ssen met manuele remstangverstelling en 
membraancilinders
Elektrisch
12 Volt verlicht.-en knipperlicht- installatie,7 polig, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

toel. totaal gewicht 18000 kg
5500 kg
20,6 m³
5930 x 2380 mm
8100 mm

Eigen gewicht 
Laadvolume 
Laadvloergrootte binnen 
Totale lengte
Totale breedte 2550 mm

600 mm
800 mm
2000 mm
1400 mm
130 mm (Rohr)
1370 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden
Opzetwanden
 Spoor
Veerafstand
As diameter
Laadvloer hoogte 
Banden 
Draaikrans  diameter 1200 mm

Cilinder diameter       75/90/105 - 1400 mm
Kiphoek (zijdelings) 45°
Benodigde olie ca. 16 l

TWEE ASSEN-TWEE ZIJDEN-KIPPER
ZZ 18060



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Prijslijst 11/2015 blz. 44

art. nr. Beschrijving
prijs 

excl. BTW

4020010 Z 11045 XXL 25 km/u uitvoering met 1 hegcilinder met 2-leiding-luchtdrukremmen 16.580,00
ONDERSTEL

89,00
149,00
234,00

4021110 Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht
4021111 Rangeerkoppeling mechanisch achter, gatenplaat 140x80  
4021115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to totaal gewicht,gatenplaar 140x80
4021130 Automatische aanhangerkoppeling incl. gewijzigde dwarsdrager achter, niet in combinatie met hefcilinder 1800 mm 1.018,00

LAADVLOER
3.299,00
1.396,00

4022130 Laadvloergrootte 5040 x 2150 / 2250 mm binnen, conisch
4022174 Laadvloergrootte 4480 x 2410 mm binnen
4022175 Laadvloergrootte 5080 x 2410 mm binnen 3.901,00

OPBOUW
138,00

1.314,00
1.505,00

149,00
81,00
70,00

233,00
481,00
335,00

1.662,00

4023120 Bordwandhefveren links en rechts
4023210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
4023220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
4023440 Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)
4023451 Spanketting voor opzetwand
4023460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
4023475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelchuif
4023480 Graanschuif zijdelings per stuk
4023520 Hydraulische zijdelingse pendelwandregeling links en rechts omsteekbaar 
4023530 Hydraulische pendelwand=vergrrendeling achter
4023540 Hydr. zijdel. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, 4.152,00

extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig noodzakelijk), Stirnbordwand ACC schwarz lackiert
 4023570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen
4023576 Stabiel  glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, in combinatie met zjdelingse pendelwand te openen 671,00

88,00
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

4023596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand
4023598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in ode bovenste frontopzetwand 155,00

AFDEK-OPBOUW
4023500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4023534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe 

Stangen in de  lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolaar,
 aluminium stangen, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

2.096,00

4023533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, fdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluminium stangen,, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

4023505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

2.748,00

4023518 Afdekopbouw met  mit rolsysteem  in combinatie met hydraulische AW-opening incl.opzerwanden300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

4.157,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
 Frame van C-profiel en G-persprofiel 8 mm, kruisschoring, 
zonder aanhangerkoppeling, assen met bladvering en 
veerondersteuning, Y-vormige trekdissel
Laadvloer frame
Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, pendelwand 
links/rechts en achter met centrale vergrendelingshendel en sluit-
haken met aantrekvermogen, BORDWANDVERSTERKING li +re, 
(bij BW geen spanketting mogelijk) aardappelschuif met 
Verstelhendel

Opzetwanden
.  Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, 
met opzethoekrong, ACC bewerking in holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 4-straps 
hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing

Reminrichting 
Twee leiding-luchdruk-installatie

Elektriksch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie Blinkanlage, 
stekker achter

Lakken
ACC bewerking en 2 k acryllak-warm-spuit-lakken
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

Toelating
25 km/u 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 11000 kg
Eigen gewicht 2790 kg
Laad volume 11,8 m³
Laadvloergrootte binnen 4480 x 2250 mm
Totale lengte 6550 mm
Totale breedte 2470 mm
Stalen bordwanden 600 mm
Opzetwanden 600 mm
Spoor 1800 mm
Veerafstand 1250 mm
As diameter 70 mm
Laadvloerhoogte 1230 mm
Banden 12.5/80 - 18 (12)
Draaikrans diameter 1050 mm
Cilinder diameter      75/90/105/120 - 1600 mm 
Kiphoekl (zijdel./ achterw.) 45/45 °
Benodigde olie 12,6 l

TWEE ASSEN -DRIE-ZIJDEN-KIPPER
Z 11045 XXL



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Prijslijst 11/2015 blz.45

SILAGE OPBOUW
4024120 Silage-opbouwi met hydr.achterwand 1500 korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), 

incl. tweede pendelopzet 500 (3x 500) mm, ca 15 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, 
Doorkijkrooster , 4-traps hefcilinder. 1800 mm,zonder pendelwand-as achter, laadvloer 4480 x 2150/2250 mm conisch

4.793,00

4024136 Silage-opbouw met hydr. achterwand 1800 mm, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), 
incl. tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, 
Doorkijkrooster, 4-traps hefcilinder1800 mm, zonder pendelwand achter, laadvloer 4480 x 2150/2250 mm, conisch 

4.793,00

4024139 Ondersteuning voor hydr.achterwand
(Steune links en rechts voor ndersteuning v/d hydr.achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand) 

185,00

4024140 Extra onderste achter bordwand 500 mm met graanschuif en hoekrongen, met vergrendelingen, 
met Pendelwand-as achter 

389,00

4024141 Extra onderste bordwand achter 600 mm met graanschuif en hoekrongen, met vergrendelingen 
Opgelet: achterbordwand 600 mm in combinatie met laadvloerbreedte 2320 mm buiten met 
aardappelschuif standaard uitgevoerd, met pendelwand achter 

408,00

4024142 Extra  eerste opzetwand 500 mm achter met hoekrongen en vergrendelingen 335,00
4024143 Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekrongen en vergrendelingen 351,00

KIPINRICHTING
269,00
760,00

4025201 Hydr. leiding mett eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan
4025220 Uitvoering met 2 hefcilinders 60/75/90/105-1600 mm
4025311 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm olie hoeveelheid per cilinder ca. 11 liter, kiphoek ca.45/49° 159,00

(alleen in combinatie met artikelnummer 4025220) 
4025325 Hefcilinder 75/90/105/120 - 1800 mm olie hoeveelheid 14 liter kiphoek: ca. 45/49° 117,00

REMINRICHTING
250,00
579,00

4025710 Achter aansluiting bij twee leiding -luchtdruk-installatie
4025741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk- met 1 leiding aanhangerstuurventiel 
4025750 ALB, automatisch belasting afhankelijke remkrachtregeling. (wanneer snellooppakket niet is inbegrepen) 452,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
4027100 40 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden,

kentekenverlichting., banden 355/65 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor 
3.445,00

4027200  60 km/u uitvoering 2 leiding luchtdruk remmen met ALB, AGS,ABS 70cm assen, onderrijbeveiliging,
spatborden, kentekenverlichting,banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, 

10.089,00

witte lampen voor 
4027300 80 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen mett ALB, AGS, ABS (12V), 70 mm assen, 

onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snelloop verlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), 
10.880,00

lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, 
4027510 Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
-304,00

2.051,00
920,00
360,00

4028130 13.0/75 - 16 (10)
4028184 500/50 R 17 MPT, spoor 1950 mm, as-diameter 80 mm 
4028280 355/60 R 18 MPT (16)
4028310 285/70 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
4028900 Reserve-wiel-houder 579,00

TWEE ASSEN-DRIE -ZIJDEN-KIPPER
Z 11045 XXL



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
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Prijslijst 11/2015 blz.46

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

4030000 Z 13045/2 XXL 25 km/u-uivoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 18.279,00
ONDERSTEL

149,00
234,00

4031111 Rangeierkoppeling mechanisch achter.gatenplaatd 140x80 
4031115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u, 15 t totaal gewicht, gatenplaat 140x80 
4031140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

LAADVLOER
4032350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5 mm 2.614,00

OPBOUW
138,00

1.314,00
1.505,00
-170,00
-170,00
149,00
81,00
70,00

233,00
481,00
459,00
335,00

1.662,00

4033120 Bordwandhefveren links en rechts
4033210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
4033220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
4033260 Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (graanschuif i.p.v. aardappelschuif)
 4033360 Minderprijs opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm
4033440 Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)
4033451 Spanketting voor opzetwand
4033460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
4033475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
4033480 Graanschuif zijdelings per stuk
4033517 Bedienplatform met leuning, bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd
4033520 Hydraulische zijdelingse pendelwand vergrendeling links en rechts omsteekbaar 
4033530 Hydraulische pendelwand vergrendeling achter
4033540 Hydr. zijdel..180° bordwand opening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, 4.152,00

extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig noodzakelijk, frontbordwand ACC zwart gelakt 
4033570 Stabiel glijbord zijdeling ca. 360 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

Opgelet:: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
4033576 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

88,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen
4033596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste front-opzetwand
4033598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste front-opzetwand 155,00

AFDEK -OPBOUW
4033500 Opzet-driehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4033534 Afdekopbouw met  rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klappbaar afdekframe

Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaarr,
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm. 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd .

2.096,00

4033533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzet-driehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe 
Srang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbans-spanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

4033505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

4033518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr achterwand-opening incl. opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

4033528 Afdekopbouw met rosysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor opzetwand 600 mm 
met opzet-driehoeken 170 mm, vast afdekframe, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

3.598,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van gesloten C-profiel en G-persprofiel 8 mm, 
Kruis-schoring, 40 km/u  assen met bladvering en 
veerondersteuning,Y-vormige dissel,  zonder aanhanger-
koppeling,  voorbereid voor automatische aanhanger-
koppeling
Laadvloerframe
gesloten U-trapeze-kipframe JUMBO

Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle  vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting). 
geparenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrong, pendelwand 
links/rechts en achter met centrale vergrendel-hendel  en 
sluithaken met aantrekvermogen, BORDWANDVERSTER-
KING  li + re, (bij BW geenspanketting mogelijk) 
aardappelschuif met verstelhendel

Opzetwanden
1. Set stalen opzetwanden 600 mm hoog, 
met opzet-hoekrong, ACC bewerking in holle ruimtes
Kipinrichting
Kogel-kip-lagering met conische kom, 2 stuks 4-traps 
hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, cardanische 
lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding luchtdruk-installatie met ALB, assen 
met manuele remstangverstelling en membraancilinders
Elektrisch
12 Volt verl. en knipperlicht installatie, 7polig, stekker achter

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderfae zwart
Toelating
 25 km/u/ 40 km/h 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 13000 kg
3600 kg
12,1 m³
4480 x 2250 mm
6550 mm

Eigen gewicht Laad 
Volume 
Laadvloergrootte binnen 
Totale lengte
Totale breedte 2470 mm

600 mm
600 mm
1800 mm
1250 mm
90 mm
1330 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden 
Opzet wanden 
Spoor
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden 
Draaikrans diameter 1050 mm
Cilinder diameter      60/75/90/105 - 1600 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/46 °
Benodigde olie                8 l

TWEE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
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STABILATOR-OPBOUW
4033650 Stabilator-wanden in bijzondere stabiele uitvoering 3 mm, gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt

(Drie zijden kipper met de stabilteit van een achterkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardappelschuif
1812,00, 

4033660 Hydraulische achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
4033670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijselings neerklapbaar, 4-delig,

niet in cobinatie met hydr. achterwand openiing, Opgelet: niet voor silage geschikt
1.138,00

4033672 Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in Kombination mit hydr. Rückwandöffnung, Achtung: nicht für Hackschnitzel/Silage geeignet 

2.071,00

4033673 Stahlaufsatzwände 600 mm hoch, in korndichter Ausführung seitlich abklappbar, 4-teilig, 
nicht in combinatie met hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.071,00

4033674 Doorkijkrooster over de  totale breedte in de bovenste front opzetwand 88,00
4033675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbare combinatie met  hydr. achterwand 

(voor silage  geschikt bij achterwaarts kippen, artikelnummer 4033660 noodzakelijk
1.138,00

4033676 Stalen opztwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwnd, 
(voor silage geschikt bij achterwaartd kippen), artikelnummer 4033660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand  
afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwande verhoging 

2.071,00

4033677 stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel.neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4033660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand 
verstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging 

2.071,00

4033698 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in stabilator frontwand 155,00
4033700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 

4 mm in bijzondere stabiele uitvoering, koker120x40-hoekrong i.p.v. bordwand/opzetwand
3.206,00

SILAGE OPBOUW
4034136 Silageopbpuw met hydr. achterwand 1800 mm, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweedependelopzet 600 mm, 

ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster gatenplaat, 4-traps hefcilnder 1800 mm 
hefafstand, zonder pendelwand-as achter, laadvloer 4480 x  2150/2250 mm conisch 

4.793,00

4034139 onderteuning voor hydr. achterwand
(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand) 

185,00

4034141 Extra  onderste bordwand achter 600 mm met graanschuif en hoekrongen, mit vergrendelingen, 
me pendelwand- as achter

408,00

4034143 Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekrongen en vergrendelingen 351,00
KIPINRICHTiNG

4035201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00
4035221 Minderprijs: 1 hefcilinder 75/90/105/120 - 1600 mm benodigde hoeveelheid olie 12 l -254,00
4035311 2 hefcilinder 60/75/90/105 - 1800 mm oliehoeveelheid per cilinder: 11 liter kiphoek:: ca. 45/49° (bij 2 cilinders) 79,00

REMINRICHTiNG
250,004035710 Achter aansluiting bij leidingen-luchtdru-installatie

4035741 Achter aansluiting voor combimatie  1- en 2-leiding-luchtdruk1-leiding-aanhanger-stuurventiel 579,00
SNELLOOP-UITVOERINGEN

4037100 40 km/uh  uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen, ALB remkrachtregeling, 90 mm assen
Remmen 400x80/10, onderrijbeveiliging,spatborden, kentekenverlichting., banden 385/65 R 22.5 nieuw, 
lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor 

1.439,00

4037200 60 kmu uitvoering : 2-leiding-luchtdruk met ALB, AGS, ABS (12V), 90 mm assen 
remmen 400x120/10, onderrijbeveiliging, spatboden, kenteken verlichting., banden 385/65 R 22.5 nieuw, 
Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, 

8.048,00

4037510 Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijklich in cobinatie met tractoren) 481,00
BANDEN  I.P.V. STANDAARD BANDEN

4038370 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.776,00
4038371 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze  Fa. Brantner 608,00
4038580 385/55 R 19,5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner i.p.v. standaard 1.560,00
4038900 Reservewiel - houder 579,00

TWEE-ASSEN DRIE-ZIJDEN-KIPPER
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

21.026,004040000 Z 15051/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
4040001 Z 15051/2 XXL 40 km/u uitvoering met  2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met  ALB 22.724,00

ONDERSTEL
149,00
234,00

4041111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat140x80 
4041115 Aanhangerkoppeling voor 25 kmu, 15 t totaal gewicht
4041140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00

LAADVLOER
285,004042170 Laadvloergrootte 5040 x 2150/2250 mm binnen, conisch

4042350 Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5 mm 2.614,00

138,00
1.505,00
1.505,00

541,00
285,00
81,00
81,00
70,00

233,00
481,00
335,00

OPBOUW
4043120 Bordwandhefveren links en rechts
4043210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
4043220 Tweede set stalen opsetwanden 600 mm
4043370 Neerklapbare opsetwanden links en rechts (BW en OW gecombineerd naar beneden klapbaar) 
4043410 Bordwandversterking links en rechts op bordwand
4043450 Spanketting voor bordwand
4043451 Spanketting voor opzetwand
4043460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
4043475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
4043480 Graanschuif zijdelings per stuk
4043520 Hydraulische zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar
4043530 Hydraulische pendelwand-ontgrendeling achter

1.662,004043540 Hydr. zijdel. 180° bordwandopening en. sluiting (alleen in combinatie met achterwand  hoogte 600 of 800 mm, 
extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig is noodzakelijk), frontbordwand ACC zwart gelakt 4.152,00

4043570 Stabiel glijbord  zjdelings links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand zte openen 
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 

471,00

4043576 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerrd met zijdel. pendelwand te openen 
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

471,00

4043577 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog  links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen

O

707,00

241,004043587 Oplegstrippen voor zijbordwanden links en. rechts (4 stuks.) 
4043596 Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand 88,00

4043598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00
AFDEKOPBOUW

4043500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4043534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, 
alumiinium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjorbandspanners links,middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

4043533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

4043505 Afdekopbouw met rolsysteen voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, 

Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van gesloten C-profiel en G-persprofiel 8 mm, 
kruisschoring, 40 km/u assen met blavering en veer-
ondersteuning, zonder aanhangerkoppeling, 
Voorbereiding voor automatische aanhangerkoppeling

Laadvloer-frame
Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier  
zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 600 mm, met schraaplijsten 70 mm, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, bordwandschar-
nieren: 7 zijdelings en 4achter, met centrale vergrendel- 
hendel en sluithaken met aantrekvermogen, grote vergren-
deling, aardappelschuif
Opzetwanden
 Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog 

met opzethoekrongen, ACC bewerking ook in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 3-traps hefcilinder, 
1600 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, 
aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk installatie met ALB, assen met 
manuele remstangenverstelling en membraancilinders

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 7polig, 
stekker achter
Lakken
ACCbewerking en 2 K acrillak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ookin de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

Toelating
 25 km/u en 40 km/u 

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 15000 kg
Eigen gewicht 
Laad volume 
Laadvloer oppervl. binnen 
Totale lengte
Totale breedte 
Stalen bordwanden 
Opzetwanden
 Spoor 
Veer afstand 
As diameter
Laadvloer hoogte 
Banden 
Draaikrans diameter

3860 kg
13,6 m³
5040 x 2250 mm
7060 mm
2470 mm
600 mm
600 mm
1800 mm
1250 mm
90 mm
1350 mm
385/65 R 22.5 rieuw
 1050 mm

Cilinder diameter        75/90/105 - 1600 mm 
Kiphoek (zijdel./achterrw.) 45/43 °
Benodigde olie 21 liter
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AFDEKOPBOUW
4043518 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.AW opening incl. opzetwanden 300 mm

Opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd
4.157,00

4043528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hyd.achterwand-opening  voor opzetwand 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe., Bedienplatform en agdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

3.598,00

STABILATOR-OPBOUW
4043650 Stabilator-wanden in bijzondere stabiliele uitv.3 mm m. gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt

(drie zijden kipper met de stabilieit van een achterkipper), laadvloer 5040 x 2130/2230 mm, aardappelschuif
1.161,00

4043660 Hydr. achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouwu van 4 mm staalplaat, metaardappelschuif 2.849,00
4043670 Stalen opzet wanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdel.neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie mit hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt 
1.138,00

4043672 Stalen opzet wanden 500 mm hoog, in korredichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt

2.071,00

4043673 Stalen opzet wanden 600 mm hoog  in korreldichte uitvoering zijdel. neerklapbaar, 4-delig 
niet in combinatie met hydr. achterwand-opening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.071,00

4043674 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste front-opzetwand 88,00
4043675 Stalen-opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings  neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand

(voor silage geschikt bij ahterwaarts kippen), artikelnummer 4043660 is noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden noodzakelijk 

1.138,00

4043676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4043660 noodzakelijk, bij hydr. achterwandwand 
afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwand verhoging

2.071,00

4043677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts,zijdel.neerklapbaar in combinatie mett hydr. achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaats kippen), artikelnummer 4043660 nodig, bij hydr.achterwand 
afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging

2.071,00

4043698 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in stabilator frontwand 155,00
4043700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 

4 mm in bijzonderstabiele uitvoering, koker 20x40-hoekrong i.p.v.  BW/OW
3.054,00

SILAGE OPBOUW
4044136 Silage opbouw met hydr. achterwand 1800 mm, korreldicht (m. dubbelwerkende cilinders), incl.tweede pendeopzetwand 600 mm, 

ca. 20 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster gatenplaat, 4-traps hefcilinder 1800 mm 
hefafstand, zonder pendelwand-as achter, laadvloer 5,04 x 2,15/2,25 m binnen (conisch) 

4.793,00

4044139 Ondersteuning voor hydr. achterwand
(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neerklapbare bovenste opzetwand) 

185,00

4044141 Extra onderste bordwand achter 600 mm met aardappelschuif en hoekrongen, met vergrendeling, 
met pendelwand-as achter 

408,00

4044143 Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekrongen en vergrendeling 351,00
KIPINRICHTING

4045201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder3-weg-kraan 269,00
4045311 2 hefcilinders  60/75/90/105 - 1800 mm, oliehoeveelhid per cilinder: 11 liter, kiphoek ca. 45/49° (bij 2 cilinders) 359,00

REMINRICHTING
4045710 Achter aansluiting bij twee leidung-luchtfruk-installatie 250,00
4045741 Achter aansluiting voor combinatie. 2-leiding-luchtdruk- met 1-leiding-aanhanger-stuurventiell 579,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
4047200 60 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen mett ALB, ABS, 90 mm assen,remmen 400x120/10, 

banden 385/65 R 22.5 nieuw, snelloop-lichtinstallatie
5.460,00

4047510 Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet nodzakelijk in combinatie met tractorvoertuig) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

1.560,004048580 385/55 R 19,5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
4048370 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.776,00
4048371 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner 608,00
4048900 Reservewiel-houder inder de laadvloer 579,00
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTWj

25.730,00
26.808,00

4060000 Z 18051/2 XXL 25 km/u uitvoering  met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen ALB 
4060001 Z 18051/2 XXL 40 km/u uitvoering met 2 hefcilnders met 2-leiding-luchtdruk- remmen met ALB 
4060101 40 km/u uitvoering(alleen in combinatie  met basiprijs 40 km/u) 57,00

-391,00
-306,00

8.308,00
362,00

1.430,00

ONDERSTEL
4061111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80, i.p.v. automatische aanhangerkoppeling 
4061115 Anhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to totaal gewicht, gatenplaat 140x80
4061216 Onderstel met luchtvering
4061217 Hef- en zakventiel bij luchtvering
4061390 In de lengte verstelbare trekdissel- incl.beproeving
4061730 BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen 295,00

4.523,00
4.523,00

285,00

4062163 LLaadvloer 6050 x 2410 mm bnnen, kipcilinder  hefafstand 2250 mm, benodigde olie 34 liter
  4062165 LLaadvloer 5730 x 2410 mm binnen,kipcilinder hefastand 2000 mm, ebenodigde olie 31 l
 4062170LLLLaadvloer 5080 x 2340/2410 mm bnnen, conisch
4062350 Stalen bodem van hoge kwaliteittem Sonderstahl QUARD 450, Materialstärke 5 mm 2.614,00

138,00
1.505,00
1.505,00
-310,00
-310,00

70,00
233,00
481,00
241,00

1.150,00
459,00
335,00

1.662,00

4063120 Bordwandhefveren voor per 2 stuks. li + re - alleen bij BW 800 mm mogelijk
4063210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
4063220   Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
4063401 Minderprijs: bordwand 600 mm i.p.v. 800 mm
4063361 Minderprijs: opzetwand 600 mm i.p.v. 800 mm
4063460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
4063475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
4063480 Graanschif zijdelings per stuk
4063487 Oplegstrippen voor zijbordwanden linksen rechts (4 stuks)
4063495 Stop SHOCK Fallsegel f. Kippung nach hinten in der vorderen Hälfte montiert 
4063517 Bedienplatform met beschermbeugel, bedienplatform word ongemonteerd geleverd
4063520 Hydraulische zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
4063530 Hydraulische pendelwandontgrendeling achter
4063540 Hydr. zijdel.. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of800 mm, 4.152,00

666,00
Extra dubbelwerked stuurventiel bij het voertuig  nodig. laadvloerbreedte 2450mm) frontbordwand ACC zwart geverfd 

4063575 Aardappel glijbord achter over de totale breedte (niet in combinatie met hydr. AW-opening)
4063570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse endelwand te openen 

Opgelet:graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
471,00

4063576 Stabiel glijbord  zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

471,00

4063577 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

707,00

4063596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in bovenste frontopzetwand 88,00

4063598 Doorkijkrooster  tussen de rongen met plaatafdekking in de bonvenste frontopzetwand
4063599   Gedeelde bord en opzetwand  links en rechts met schroefbare middenrongen zonder bordwand versterking

Hestal vergrendeling bij middenrong i.p.v. HB vergrendeling, zonderaanlasdelen voor bordwandhefveren 

155,00
1.866,00

4063690 Zijdel.pendelwand gedeeld en separaat vergrendelbaar (achterPW van achteren en voorste PW van voren te openen)
alleen in combinatie met artikel nummer 4063599 

598,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Gesloten dubbel-C-persprofielframe 
(Lasrobot), Kruisschorien, Y-vormige trekdissel tot 26 to, 
60 km/u assen met parabelvering en veerondersteuning, 
automatische  aanhangerkoppeling
Laadvloerframe
Gesloten U-trapeze-kipframe, JUMBO
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier 
zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren:
 7 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrong, HB-vrachtw.-
vergrendeling bij hoekrongen  zijdelingse- en achter bordwanden 
- bedienbar ca. 400 mm boven de laadvloerkant, pendelwand 
links/rechts en achter, met centrale vergrendelhendel en 
sluithaken met aantrekvermogen, aardappelschuif
Opzetwanden

.  Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog, 
met opzethoekrongen, ACC bewerking ook in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
2 stuks. 3-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagerng, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, hydraulische 
leiding zonder drie-weg-kraan
Reminrichting
Tweeleiding-luchtdrukinstallatie met ALB, 
achter 2-leiding-luchtruk-aansluiting, ssen met 
manuele remstangverstelling en membraancilinders
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipprlicht istallatie, 7polig, stekker 
achter
Lakken
ACC bewerking  en 2 K acrillak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe  zwart

Toelating
 25/40/60 km/u;;;;;;;;;;

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 18000 kg
4500 kg
19,6 m³
5080 x 2410 mm
7200 mm

Eigen gewicht 
Laadvolume
Laadvloer binnen 
Totale lengte
Totale breedte 2550 mm

800 mm
800 mm
2000 mm
1400 mm
130 mm (Rohr)
1370 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
 Spoor
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte 
Banden
Draaikrans diameter 1200 mm
Cilinder diameter        75/90/105 - 1600 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/43°
Benodigde olie 21 liter

TWEE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
Z 18051/2 XXL

JUBILEUMACTIE 120.000

Laadvloer
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AFDEK-OPBOUW
4063500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4063534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stangen in de lengte voor betere  afdekinstallatie li + re, afdekking van recht naar oprolbaarr, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.096,00

4063533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stang in de lengte voor beter afdekinstalatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium 
-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

4063505 Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoek 300 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

2.748,00

4063518 Afdekopbouw met rolsyteem in combinatie met hydr. AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en 
opzetdriehoeken 170 mm,. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

4.157,00

4063528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor AW 600 mm 
met opzerdiehoeken 170 mm, vast afdekframe., Bedienplatform enafdekpbouw worden ongemonteerd geleverd 

3.598,00

4063501 Cabrio afdekking met opzetdriehoeken 320 mm 3.200,00
4063502 Cabrio afdekking voor hydr. achterwand voor 3-zijden kipper inclusief opzetwand 400 mm voor links en rechts 

(geen andere opzethoogten mogelijk), opzetdriehoek incl.koker frame 460 mm voor en achter
5.937,00

STABILATOR-OPBOUW
4063650 Stabilator-wanden in bijonder stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt

(drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2340/2410 mm, aardappelschuif
400,00

4063660 Hydr. achterwand opening dubelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
4063670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt 
1.138,00

4063672 Stalen opzetwanden 500 mm hoog,  in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.071,00

4063673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening,Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.071,00

4063674 Doorkijkrooster over de volledige breedte  in bovenste frontopzetwand 88,00
4063675 Stalen opzerwanden 300 mm voor, links en rechts, zidelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand 

(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4063660 nodig, bij hydr.achtrwand 
afstelwerkzaamheden nodig 

1.138,00

4063676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4063660 nodig, bij hydr.achterwand  
afstelwerkzaamheden nodig. met 200 mm achterwandverhoging 

2.071,00

4063677 Stalen opzetwanden 600 mm voor links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4063660 nodig, bij hydr. achterwand 
afstelwerkzaamheden nodig, metit 300 mm achterwandverhoging 

2.071,00

4063700 Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit specpeciaal staal QUARD 450, 
4 mm in bijzondere stabiele uitvoering, koker120x40-hoekrong i.p.v. BW/OW

2.462,00

SLAGE OPBOUW
4064136 Silage opbouw m.hydr. achterwand 1800 mm, korreldicht, (dubbelwerkende cilinders), inclusief  tweede pendelopzet3x600 mm, 

ca. 22 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, m. aardappelschuif, doorkijkrooster  gatenplaat, 3-traps hefcilinder. 1800 mm 
hefafstand, conische laadvloer 5,08x2,34/2,41 m bnnen, zonder pendelwand-as achter

4.793,00

SILAGE -OPBOUW-ZIJDELINGS
6.200,00
6.200,00
2.548,00

4064260 Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand  rechts (zie ook blz. 86) 
4064261 Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand links (zie ook blz. 86) 
4063552 Afdekopbouw met rolsysteem voor hydraulisch naar boven geopende stabilatorwand, van links naar rechts rolbaar 
4063553 Afdekopbouw met rolsysteem voor hydraulisch naar boven geopende stabilatorwand, van rechts naar links rolbaar 2.548,00

KIPINRICHTING
5.651,00
-198,00 -

4065160 Hoge kipinrichting ( extra olie nodig ca. 13 liter) eigen aansluiting kipcilinder hefafstand 2000 mm 
4065170 Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter
4065327 2 hefcilinders 90/105/120 - 1800 mm, oliehoeveelheid ca. 32 liter,kiphoek ca.  45/50° 240,00

REMINRICHTING
4065660 Minderprijs: zonder achteraansluiting 2-leiding-luchtdruk -100,00
4065741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel 368,00

SNELLOOP UITVOERINGEN
4067200 60 km/u  uitvoering met  2-leiding luchtdruk met ALB, ABS, 130 mm assen, remmen 400x120/10,

Banden 385/65 R 22.5 nieuw, snelloopverlichting, (alleen in combinatie met artikelnrummer. 4060001) 
6.925,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD  BANDEN
1.776,004068370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw  Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 

4068371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw  Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 608,00
1.744,004068392 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren

4068391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw   Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na leverbaar 3.504,00
1.996,004068394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuwu Windpower/Double Coin of dergelijks naar  keuze Fa. Brantner, nicht nachrüstbar

4068460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/h, incl. speciale constructie onderframe, minder frame breedte, 
spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, zijdl. bordwand alleen pendelend mögelijk niet naleverbaar

3.075,00

4068466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderframe, minder framebreedte, 4.247,00

spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar 
4068900 Reserverwiel-houder onder de laadvloer (niet voor 550/60-22.5 of 560/60 R 22.5) 579,00

TWEE-ASSEN--DRIE-ZIJDEN-KIPPER
Z 18051/2 XXL
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art. nr. Beschrijving
Prijs

excl. BTW

23.566,00
24.645,00

4080000 Z 18051/G 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB
4080001 Z 18051/G 40 km/u uitvoering  me 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 
 4080101 40 km/u  uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

-391,00
-306,00

ONDERSTEL
4081111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 
4081115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 kmu - 15 to met gatenplaat140x80, i.p.v. autom. AHK 
4081730 BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen 295,00

430,00
1.505,00

0,00
569,00
81,00
70,00

233,00
459,00
335,00

OPBOUW
4083120 Bordwandhefveren voor per stuk. li + re
4083220 Twwede set stalen opzetwanden 600 mm
4083361 Opzetwanden 600 mm i,p.v. 800 mm (zonder meerprijs)
4083410 Bordwandversterking links en rechts op BW, wanneer Bordwandhefveren alleen  per1 stuks li + re 
4083451 Spannketting voor opzetwand
4083460 Uitloopgoten niet afsluitbaar
4083475 Uitloopgoot met extra fijndosring voor aardappelschuif
4083517 Bedienplatform met afscherming, bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd
4083520 Hydraulische zijdel.pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
4083570 Stabiel glijbord zijdel. ca. 360 mm hoog links, gecombineerd metzijdel.pendelwand te openen 471,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
4083576 Stabiel glijbord zijdel. ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdel. pendelwand te openen 471,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen
4083577 stabiel glijbord zijdel.ca. 360 mm hoog links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdel.pendelwand te openen 707,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen
4083598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaat afdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van G-Profiel met kruisschoren, 60 km/u assen 
met parabelvering en veerondersteuning,
automatische aanhangerkoppeling
Laadvloerframe
Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO
Laadvloer
Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier 
zijdenn afgekant, geen lasnaad (folienaadversmelting), 
gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 800 mm, met spankettingen, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes , 
bordwandscharnieren:  zijdelings en 4 achter, geschroefde 
hoekrongen, pendelwand links/rechts en achter, met 
centrale vergrendelhendel, aardappelschuif met hendel
Opzetwanden
.  Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog 

met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 1 hefcilinder
3-traps, hefafstand1800 mm, hard verchroomd, cardanische 
lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluit-kraan 
automatische hefbegrenzing, 
hydraulische leiding zonder drie weg-kraan
Reminrichting
Twee leiding-luhtdruk-installatie mett ALB, assen  en met 
manuele remstangverstelling en membrancilinders en 
achter  2-leiding-luchtdruk aansluiting
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlichtinstallatie, 7 polig, 
stekker achter
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
25/40 km/u lanbouwtractoren

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

toel. totaal gewicht 18000 kg
4400 kg
19,6 m³
5080 x 2410 mm
7200 mm

Eigen gewicht 
Laad-volume 
Laadvloer binnen 
Totale lengte 
Totale breedte 2550 mm

800 mm
800 mm
2000 mm
1400 mm
130 mm (Rohr)
1370 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden 
Opzetwanden
 Spoor
Veerafstand 
Asdiameter 
Laadvloerhoogte
Banden 
Draaikrans diameter 1200 mm

Cilinder diameter    90/105/120 - 1800 mm 
Kipwinkel (zijdel./achterw. 45/49 °
Benodigde olie 16 liter

TWEE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
Z 18051/G

Wij adviseren onze Premium-uitvoering: Z 18051/2 XXL met 2 cilinders | zie blz. 50 - 51 |

Verschillen Z 18051/G t.o.v. Z 18051/2 XXL:
Slechts 1 stuks. kipcilinder 90/105/120 hefafstand 1800 mm i.p.v. 2 hefcilinders
hefvermogen bij 1 Kipcilinder en 180 bar: 90 mm - 11.452 kp / 105 mm - 15.588 kp / 120 mm - 20.360 kp 
Hefvermogen kleinste trap (75 mm) bij Z 18051/2 XXL met 2 cilinders 15.500 kp
G-frame (8 mm, 320 x 110/160 open i.p.v. CC6 280 x 120 gesloten

Stalen bodem 4 mm i.p.v. 5 mm, geen spuitbeschermrubber over de volledige breedte
Trekdissel Y vormig BZG 18 i.p.v.t BZG 26 (U-drager 80 mm i.p.v. 100 mm)
Hestal-Vergrendeling bij bordwandhoekrong i.p.v. HB-vrachtw. vergrendeling bordwandversterking, geen 
aanlasdelen voor borwadveren aanwezig
Multipoint lampen i.p.v. Europoint II-lampen, geen extra afdekking voor onderrijbeveiliging achter

G-frame: CC-frame:

JUBILEUMACTIE 120.000
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AFDEKOPBOUW
4083500 Opzetdrirhoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4083534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe 

Stangen i de lengte voor betere afdekinstallatie  li + re, afdekking ban links naar rechts oprolbaar,
 aluminium stang,bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoodgte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

1.786,00

4083533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe 
Stangen in de lengte voor beter afdekinstallatie li + re,afdekking van rechts naar  links oprolbaar, 
aluminum-stang, bedienplatform, 2stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogtee 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

2.104,00

4083528 Adekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening voor OW 600 mm 
met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe., Bedienplatform und afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

3.598,00

STABILATOR-OPBOUW
4083650 Stabilator-wanden in bijzondere stabiele uitvoering 3 mm m. gladde binndenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen pendelen geschikt

(drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2340/2410 mm, aardappelschuif
970,00

4083660 Hydraulische achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif 2.849,00
4083670 Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,

niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt
1.138,00

4083672 Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings  neerklapbaar, 4-delig. 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.071,00

4083673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog in korreldichte uitvoering zijdel.neerklapbaar, 4-delig, 2.071,00
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt

4083674 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
4083675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, 

(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4083660 is noodzakelijk, bij hydraulische 
achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk 

1.138,00

4083676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand 
(voor silage geschikt bij achterwarts kippen), artikelnummer 4083660 noodzakelijk, bij hydraulische 
achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwandverhoging 

2.071,00

4083677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbbar in combinatie met hydr. achterwand 
(voor silage geshikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4083660 noodzakelijk, bij hydraulische 
achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk,  met 300 mm achterwandverhoging

2.071,00

4083698 Doorkijkroostertussen de rongen met plaatafdekking in stabilator frontwand 155,00
SILAGEOPBOUW ZIJDELINGS

6.200,004084260 Hydraulisch naar boven openen v/d stabilator-zijwand rechts (zie ook blz. 86) 
4084261 Hydraulisch naar boven openen v/d stabilator-zijwand links (zie ook blz. 86) 6.200,00
4083552 Afdekopbouw metrosysteem voor hydraulisch naar boven openen v/d stabilatorwand, van links naar rechts rolbaar 2.548,00
4083553 Afdek-opbouw met rolsysteem voor hydraulisch naar boven openen v/d stabilatorwand, van rechts naar links rolbaar 2.548,00

KIPINRICHTING
4085201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan (extra bij standaard) 269,00

REMINRICHTING
4085741 Achter aansluiting voor combinatie. 1- en 2-leiding-luchtdruk 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 368,00

SNELLOOPUITVOERINGEN
4087510 Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
4088370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 1.776,00
4088371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw  Windpower of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner 608,00
4088392 425/65 R 22,5 vrachw. nieuw Windpower/Double Coin of naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar 1.744,00
4088391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar 3.504,00
4088394 445/65 R 22.5 vrachtw nieuw  Windpower/Double Coin of derglijks naar keuze Fa. Brantner, niet nalverbaar 1.996,00
4088460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, incl speciale constructie oderframe:dubbel-C-frame, 

1 Kipcilinder, minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, 
zijdel. bordwand alleen pendelnd mogelijk, niet naleverbaar 

3.498,00

4088466 560/60 R 22.5 Flotation  Pro Vredestein 155D, incl. spciale constructie onderframe dubbel-C-frame, 
1 Kipcilinder, minder framebreedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, 
zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar 

4.670,00

4088900 Reserverwiel-houder onder de laadvloer (niet voor 550/60-22.5 of 560/60 R 22.5) 579,00

TWEE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

Z 18051/G
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art.nNr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

 .
4110000 Z 18051/G Multiplex 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 24.102,00
4110001 Z 18051/G Multiplex 40 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met 2leiding-luchtdruk  remmen met  ALB 25.182,00

ONDERSTEL
4111111 Rangeerkoppeling achter met gatenplat 140x80 -391,00
4111115 Anhangerkoppeling mechanisch voor 25 kmu - 15 to met gatenplaat 140x80 i.p.v. AHK -306,00
4111214 Prfessioneel onderframe XXL stalen bodem 4 mm, dubbel-C-wagenframe gesloten, 2 stuks. Kipcilinders 70/90/105 - 1600 mm, 

hefvermogen nij 180 bar: 45.260 kp/26.200 kp/ 15.860 kp, oliehoeveelheid 21 l, Y-dissel BZG26 (U100/26t) i,p,v BZG18 
(U80),Europoint II lampen i.p.v. Multipoint-lampen, spuitbeschermrubbers over de totale breedte,laadvloerhoogte ca. 1370 mm

2.206,00

4111216 Onderstel met luchtvering (alleen in combinatie met artikelnummer 4111214), 
Opgelet: bij industrie toelating EBS noodzakelijk

8.308,00

4111217 Hef- en zakventiel bij luchtvering 362,00
4111390 In de lengte verstelbare dissel - incl . Einzelabnahme 1.430,00
4111730 BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen 295,00
4111740 Trekdiddel met 100 mm verkort 616,00
4111741 Trekdissel met 200 mm verkort 947,00

OPBOUW
4113142 Middenrong zonder gereedschap afneembaar bij portaldeur rechts (alleen in combinatie met art. nr.: 4113601 of 4113603) 442,00
4113143 Middenrong zonder gereedschap afneembaar bij portaaldeur links 442,00
4113460 Uitloopgoot niet afsluitbaar 70,00
4113495 Stop SHOCK Fallsegel f. Kippen naar achteren in de voorste helft gemonteerd 1.150,00
4113517 Bedienplatform met beschermbeugel, Bedienplatform wordt ongemonteerd meegeleverd 459,00
4113520 Hydr. zijdelingse pendelwand-ontgrendeling links en rechts omstekbaar (niet in combinatie met artikelnr. 4113604) 335,00
4113570 Stabiel glijbord zijdelings ca. 200 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen
471,00

4113576 Stabiel glibord zijdelings ca. 200 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen 
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

471,00

4113577 Stabiel glijbord zijdelings ca. 200 mm hoog links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen
Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen

707,00

4113575 Aardappelglijbord achter over de totale breedte 666,00
4113601 Zijdelingse bordwanden als portaal-deur te openen links + rechts 884,00
4113603 Zijdelingse bordwanden als portaaldeur te openen - re (standaard portaaldeur links vervalt) 442,00
4113604 Zijdelingse bordwänden separaat door middel van centrale  vergrendelings-hendel te bedienen 408,00
4113605 Linkse zijdelingse wand horizontaal gedeeld met doorlopende middenrongen onderste bordwand hoogte 900 mm 

naar benedeb klapbaar, pendelbaar  door middel van centrale vergrendelings-hendel voor, opzetwanden pendelbaar en op 
bordwanden neerklapbaar, (minder laadhoogte bij graan/aardappels- beschermen v/d producten), gezamelijk nerklappen van
bordwand en opzetwand is niet mogelijk, (Portaaldeuren links vervallen bij bestelling van art. nr. 4113605) 

2.996,00

4113606 Rechte zijdelingse wand horizontaal gedeeld met doorlopende middenrong, onderste bordwandhoogte 900 mm 
naar beneden unten klapbaar, pendelbaar door middel van centrale vergrendelings-hendel voor, opzetwanden 
pendelbaar en op bordwanden neerklapbaar, (geringere laadhoogte bij rollend product - bescherming v/h product), 
gezamelijk neerklappen  van bordwand en opxzetwand is niet mogelijk, (niet in combinatie met portaaldeur rechts 
art. nr.. 4113603) 

2.996,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
 G-persprofielframe, kruisschoren, 
Y-dissel, 60 km/u assen met parabelvering en 
veerondersteuning,
 automatische aanhangerkoppeling
Laadvloer-frame
Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO
Laadvloer
Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één  stuk naar alle 
vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad  (folienaad-
versmelting)

Bordwanden
Multiplexplaten 18 mm, meerder lagen gelijmd met stabiele 
ACC bewerkte en gelakte stalen omlijsting, rubber-
afdichtingen, stabiele afschroefbare hoekrongen van koker 
profiel 120x40, zijdel. bordwanden 1560 mm hoog met 
middenrongen, portaaldeuren links, HB-vrachtw. 
vergrendeling bij middenrong van rijrichting ui links te 
bedienen, bordwanden zijdelings pendelbaar met centrale 
vergrendel-hendel bij frontwand beide bordwanden 
gezamelijk te bedienen, achter bordwand horizontaal 
gedeeld (900/660) incl. verbinding voor gezamelijk 
pendelen, pendelbaar met centrale vergrendelings-hendel  
zijdelings onder de laadvloere bedienaar, 1 aardapppel-
schuif achter, per bordwandhelfte in de lengte  8 sluithaken 
met extra groot aantrekvermogen.

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 1 stuks. 3-traps 
hefcilinder, 1800 mm,hard verchroomd, cardanische 
lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, hydraulische 
leiding zonder drie-weg-kraan
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, achter 2-leiding 
luchtdruk aandsluiting, assen met manuele remstang-
versteling en membraancilinders
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie en, 7polig, 
stekker achter
Lakken
ACC bewerking en2 K acryllak warm -spuit lakken

 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw groen/zwart, onderframe zwart

Toelating
: 25/40/60  km/u  met tractoren

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 18000 kg
19,25 m³
5110 x 2415 mm
7200 mm

Laad volume 
Laadvloer binnen 
Totale lengte 
Totale breedte 2550 mm

1560 mm
2000 mm
1400 mm
130 mm (Rohr)
1370 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Bordwänden
Spoor
Veerafstand
As diameter 
Laadvloer hoogte 
Banden 
Draaikrans diameter 1200 mm
Cilinder diameter       90/105/120 - 1800 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/49°

16 l
11452/15588/20360 kg

Benodigde olie
Hefvermogen 
Eigen-gewicht 4500 kg

TWEE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

Z 18051/G Multiplex
JUBILEUMACTIE 120.000
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AFDEKOPBOUW
4113500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (staal) (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4113534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stang in de lengte voor voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts 
oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, 
totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

2.096,00

4113533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 
Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.414,00

KIPINRICHTiNG
-198,004115170 Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter

4115326 2 hefcilinders 90/105/120 - 1800 mm, oliehoeveelheid ca. 26 l, kiphoek ca. ° 45/50 
(alleen in combinatie met  artikelnummer 4111214) 

240,00

REMINRICHTING
-100,004115660 Minderprijs: zonderachter aansluiting 2-leiding-luchtdruk

4115741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leijding-luchtdruk met 1-leidinganhangerstuurventiel 368,00
SNELLOOPUITVOERING

4117310 80 km/u  uitvoering:  2-leidiing-luchtdruk-remmen, met ALB, AGS, ABS (12V), 
Lange afstand verkeer assen (ADR) 150 mm, remmen 420x180/10, onderrijbeveiliging, spatborden, 
snelloopverlichting met mistaansluitlampen, 7 polig, 12 Volt, banden 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower, 
Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte  lampen voor, onderrijbeveiliging

7.240,00

4117510 Lampen voor en chter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie tractoren) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00

4118370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
4118371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
4118392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keue Fa. Brantner, niet naleverbaar 
 4118391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar
4118394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuwWindpower/Double Coin of dergelijks naar keuze  Fa. Brantner, niet naleverbaar
 4118460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderframe: dubbel-C frame, 

1 Kipcilinder, minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, 
3.498,00

zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar
4118466 560/60 R 22.5 Flotation  Pro Vredestein 155 D, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onder-frame 

Dubbel-C-frame, 1 kipcilinder, minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, 
zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet nalverbaar 

4.670,00

4118900 Reserverwiel-houder onder de laadvloer (niet voor 550/60-22.5 of 560/60 R 22.5) 579,00

TWEE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
Z 18051/G Multiplex
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art. nr. Beschrijving
Prijs

excl.BTW

4070011 DD 24073 XXL 40 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 39.930,00
ONDERSTEL

149,00
234,00
540,00

12.461,00
362,00

4071111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 
4071115 Anhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to hatenplaat 140x80
4071140 Automatische aanhangerkoppeling
4071216 Onderstel met luchtvering
4071217 Hef- en zakventiel bij luchtvering
4071730 BPW-assen, diameter 120 mm, remmen 410x120 mm met spoor 2000 mm i.p.v.standaard assen 443,00

276,00
2.980,00
2.980,00

70,00
233,00
481,00
450,00
837,00

1.662,00

OPBOUW
4073120 Bordwandhefveren links en rechts, vor en achter 
4073210 Tweede set stalen opzetwanden 500 mm
4073220 Tweede set stalen opzetwanden 600 mm
4073460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
4073475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
4073480 Graanschuif zijdelings per stuk
4073517 Bedienplatform met veiligheidbeugel, bedienplatform word ongemonteerd geleverd
4073520 Hydraulische zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar 
4073530 Hydraulische pendelwandvergrendeling achter
4073540 Hydr. zijdel..180° bordwandopening en. sluiting (alleen in combinatie meit BW hoogte 600 of 800 mm 5.980,00

extra. doppeltwirkend stuurventiel bij voetuig noodzakelijk) fronbordwand ACC zwart geverfd
 4073570   Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen 
4073576 Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamelijk met zijdelingse pendelwand te openen 671,00

88,00

Opgelet: graan kan tussen  glijbord en laadvloer doorlopen
4073596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand
4073598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW
4073500 Opzetdriehoeken 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
4073533 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapaar afdekframe, 

Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar,
 aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjorbandspanners links, middenframel, totale hoogte 325 mm, 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

3.284,00

4073534 Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, 

Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, 
aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjorbandspanners rechts, middenframel, totale hoogte 325 mm 
Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd 

2.966,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
 Gesloten dubbel-C-persprofiekframe 
(lasrobot), kruisschoring, Y-treksissel tot 26 to, uitzonderlijk 
sterke H-kogeldraaikrans, 40 km/u assen met: 
parabelverring en hydr. achteras-ondersteuning met eigen 
aansluiting
Laadvloer-frame
 Dubbel-C-trapeze kipframe
Laadvloer
Laadvloer met 5 mm stalen bordwanden uit één stuk naar 
alle vierzijden afgekant, geen lasnaad (folienaadversmel-
ting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand
Bordwanden
Stalen bordwanden 800 mm, me bordwandversterking, 
ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 
10 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen,  
Pendelwand links/rechts en achter, (gedeeld, voorste 
pendelwänden worden van voren, de achterste pendelwanden  
van achteren bediend) met centrale vergrendelings-hendel  en 
sluithaken met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, 
aardappelschuif met verstelhendel, zonder aanlasdelen voor 
bordwandhefveren

Opzetwanden

.
 Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog, 

in gedeelde uitvoering met geschroefde middenrongen, met 
opzethoekrongen, ACC bewerking ook in de holle ruimtes
Kipinrichting
Kogelkiplagering met conischer kom, 1 stuks. 4-straps 
hefcilinder, 3000 mm,hard verchroomd,cardanische lagering, 
aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkrran,automatische 
hefbegrenzing
Reminichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie, ALB-regeling, assen met 
manuele  remstangverstelling en membraancilinders

Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 7polig, 
stekker achter
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
ACC berwerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouwu HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 24000 kg
7200 kg
27,9 m³
7230 x 2410 mm
9410 mm

Eigen gewicht 
Laad volume
Laadvloer binnen 
Totale lengte 
Totale breedte 2550 mm

800 mm
800 mm
2000 mm
1400 mm
130 mm (Rohr)
1420 mm
385/65 R 22.5 runderneuert

Stalen bordwanden 
Opzetwanden 
Spoor
Veerafstand
As diameter 
Laadvloerhoogte 
Banden 
Draaikrans diameter 1200 mm
Cilinder diameter       105/120/135/155 - 3000 mm 
Kiphoek (zijdel./achterw.) 45/48 °
Benodigde olie 41 liter

DRIE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER
DD 24073/2

JUBILEUM-ACTIE 120.000
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STABILATOR-OPBOUW
4073650 Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uitvoering 3 mm m. gladde binnenoppervlakte, hoogte 1500 mm, alleen pendelen geschikt

in gedeelde uivoering met geschroefde middenrong, (driezijdenkipper met de stbiliteit van een achterkipper ), 
laadvloer 7230 x 2320/2390 mm, aardappelschuif

980,00

4073660 Hydraulische achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif
hydraulische achterasondersteuning wordt automatisch bij bedienen v/d hydr. achterwand 
aangestuurd, (achterwand moet volledig geopend worden), zonder pendelwand achter

2.849,00

4073670 Stalen bordwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.047,00

4073672 Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korreldichte uitvoering ziidelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.980,00

4073673 Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, 
niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt 

2.980,00

4073674 Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand 88,00
4073675 Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand 

(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4073660 noodzakelijk, bij hydraulische 
acherwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk 

2.047,00

4073676 Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand. 
(voor silage geschikt bijachterwaarts kippen), artikelnummer 4073660 nodig, bij hydraulische achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden noozakelijk, met 200 mm achterwand verhoging 

2.980,00

4073677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, 
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen),artikelnummer 4073660 nodig, bij hydraulische achterwand zijn 
afstelwerkzaamheden nodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging

2.980,00

KIPINRICHTING
4075201 Hydr. leiding met eigen aanluting zonder 3-weg-kraan 269,00

REMINRICHTING
250,004075710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie

4075741 Achter aansluiting voor combinatie 1-en. 2-leiding luhtdruk met 1leiding-
AnhängersSNnnterllllll

579,00
SNELLOOP UITVOERINGEN

4077510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk met tractoren) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

4078370 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner 2.664,00
4078371 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 912,00
4078392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar 2.616,00
4078391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naarkeuze Fa. Brantner, niet naleverbaar 5.256,00

2.994,004078394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner, niet naleverbaar
4078460 550/60 - 22,5 (16) nieuw Pro il I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderstel-frame minder frame breedte, 

spoor 1900 mm, laadvloer hoogte ca. 1550 mm,zijdelings bordwand alleen pendelend mogelijk niet naleverbaar
4.230,00

4078466 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderste-frame: minder frame-breedte,
spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1550 mm, zijdel.ll. bordwand alleen pendelend mögelijk - niet naleverbaar

5.988,00

4078900 Reserverwiel-houder (alleen tot 445/65 R 22,5) 579,00

DRIE-ASSEN-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

DD 24073/2
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Prijslijst 11/2015 blz 58

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 
.

51.600,009040000 TA 20 hakenlift 40 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
9040101 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

5.509,00
349,00
350,00

1.485,00

ONDERSTEL
9041216 Luchtvering met zakinrichting (zeer aan te bevelen) (hydr. asondersteuning vervalt) 
9041460 Uittrekbare onderrijbeveiliging (bij 7 m containers nodig) 
9041635 Flenstrekoog voor kogelkoppeling K 80 (110x100)
9045550 Kniksysteem voor Hakenlift
9047325 Hydraulische rolondersteuning voor laden achter (bij steunbelasting max. 1000 kg,b.v. vrachtw. noodzakelijk) 6.038,00

269,00
KIPINRICHTING

9045201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan
9045210 6/2 weg-ventiel voor geombineerde aansluiting v. steunpot en containervergrendeling - slechts 3 dw stuurvetielen  nodig 308,00

SNELLOOP UITVOERINGEN
9047200 60 km/u  uitvoering met: 2-leiding-luchdruk-remmen, met ALB, AGS, ABS, 150 mm assen, 

remmen 420x180/10, lange afstand assen, onderrijbeveiliging zijdelings en achter, snelloopverlichting, spatborden, 
lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor 

6.786,00

9047310 80 km/u-uitvoering ALB, AGS u. ABS, assen fabrikant ADR, 150 mm, 
remmen 420x180 mm, 10 gaats, banden 385/65 R 22.5 nieuw Windpower, lichtinstallatie voor 25 km/u 

9.110,00

9047510 Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00
2.255,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD  BANDEN
9048370 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner
9048371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
9048392 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
9048391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
9048394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
9048460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 kmu, incl.spoor 2150 mm, niet neleverbaar
 9048466 560/60 R 22.5 Flotation  Pro Vredestein 155 D, incl. spoor 2150 mm, nietnalverbaar 3.427,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Frame van hoge kwaliteit C-persprofiel 8 mm, 
40 km/u tandemassen metparabelvering, spatborden, 
flenstrekoog DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)
Hakenlift
Hakenlift voor baklengtes van 3750 - 7000 mm (afhankelijk 
van haaksysteem), standaard haakhoogte volgens DIN 
(=1.570 mm), hydraulische containervergrendeling buiten, 
duwarm voor traploze instelling v/d gewenste disselbelasting 
bij het voertuig, voor instelling v/d afkiphoogte v/d  containers 
en voor transport van verschillende containerlengtes, zodat 
alle containers volgens DIN 30722 deel 1 + 2 gereden en 
vegrendeld kunnen worden
Hydrauliek
4 dubbelwerkende stuurventielen nodig:
 1 x hydr.steunpoot, 
1 x containervergrendeling/asondersteuning 
1 x Hakenlift voor optrekken/kippen, 
1 x Hakenlift voor duwarm)

Reminrichting
2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, vierwiel geremd, ALB

Steunpoot
Hydr. steunpoot dubbelwerkend
Elektrisch
12 Volt verlichting-en knipperlicht-installatie, 7polig, stekker 
achter
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuit lakken 
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Onderframe zwart

Toelating
 40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel.totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Dissel belasting
Container grootte
Totale breedte
Aanspanings- hoogte

Rolhoogte
Spoor 
As diameter 
Banden 
Kiphoek (achter) 
Benodigde olie

20000 kg
5300 kg
2000 kg
bis 7000 mm
2500 mm
trapsgewijze verstelbaar van 
400 mm tot 1000 mm bij 
standaard banden
 ca. 1100 mm
2000 mm
130 mm (buis)
385/65 R 22.5 nieuw
50°
27 l

TANDEM- HAAKARM-SYSTEEM
TA 20 Hakenlift



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Preisliste 11/2015 S. 59



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

5010000 E 8045 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdrukremmen 14.979,00

89,00
149,00
234,00

ONDERSTEL
5011110 Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to tot. gwicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5011111 Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5011115 Aanhangerkoppeling  mechanisch voor 25 km/u - 15 to metgatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk) 
5011210 Geveerde assen 873,00

899,00
1.581,00

BAK
5012710 Bakhoogte 1250 mm
5012720 Bakhoogte 1800 mm
5012790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in frontwand v/d bak 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

OPBOUW5
013140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5013150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5013453 Spanstang voor opzetwand kort voor achter-opzetwand
5013460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5013475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
5013596 Doorkijkrooster overde totale breedte inbovenste frontopzetwand
5013598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 155,00

361,00
AFDEKOPBOUW

5013500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschiktgeeignet) 
5013538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe , 3.182,00

middenframe, sjorbanden met 3 stukd sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium stang en 
bedienplatorm met beschermbeugel aan de frontwand, in cobinatie met hydr. achterwand(vlakke afdekinstallatie noodzakelijk),
Overhang zijdelings ca.250 tot 300 mm extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand  
KIPINRICHTING

5015201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

250,00
579,00

REMINRICHTING
5015710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
5015741 Achter aansluiting voor combinatie 1-en 2-leiding-luchtdruk met  1-leiding aanhangerstuurventiel 
5015750 ALB (automatische belasting afhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk,reminstallatie, 

 vering (art.nr.: 5011210) noodzakelijk
452,00

104,00
STEUNWIEL/STEUNPOOT

5016110 Steunwiel met hakse tandwielverstelling
5016130 Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinders, koker in kokergeleiding voor opvangen v/d axiale krachten, 542,00

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
5016140 Tanwielverstelling met 2 snelheden 367,00

SNELLOOP UITVOERINGEN01
507510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen(niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
520,00

1.408,00
824,00

1.392,00
2.272,00
1.518,00

5018350 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw
5018370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5018371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner
5018392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5018391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5018394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner 
5018465 550/60 - 22.5 nieuw (16) Pro il I tot 40 km/u, spoor 1950 mm i.p.v.t 1800 mm 1.430,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel, met 
stabiele onderrijbeveiliging, kruischoring voor stabilteit tegen 
verdraaiing, Trekdissel: (D/H: 40/31 mm)
Laadvloer frame
Intelligente constructie van perspofiel met hoog draagvermogen
Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen 
lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiell als bak-
afsluitkanten, brede rongen voor zijkanten-stabiliteit  aan de 
bakafsluiting achter,zijwanden vatvormig afgekant, absoluut 
gladde binnenwanden

Bak-achterwand
Hydraulische opening (met dubbelwerkende cilinders), 
bedieistangen nastelbaar, mechanisch vergrendeld, 
gegarandeerd korreldicht, aardapelschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conischer kom, 4-traps 
hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter
Reminrichting
 2-leiding-luchdruk remmen
Oplooprem met achteruitrij-automatiek
Steunwiel
Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie,afneembare 
lampbescherming
Lakken
ACC bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 8000 kg
Eigen gewicht 2900 kg
Laad volume 15,4 m³

(met OW 600 21,5  m³)
1000 kg
4550 x 2230/2280 x 1500 mm
6400 mm
2550 mm
Ö: 780 - 890 mm / D: 900 mm
1800 mm
70 mm
1170 mm

Dissel belastLing 
Bak grootte binnen 
Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte
Spoor
Asdiameter
laadvloer hoogte 
Banden 355/60 R 18 MPT (16)

Cilinder diameter       60/75/90/105 - 1800 mm
Kiphoek (achter) 50 °
Benodigde olie ca. 10 l

ACHTERWAARTS-KIPPER

E 8045 PT



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86
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art. nr. Beschrijving
Prijs

excl. BTW
.

5020000 E 11045 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen 16.449,00

89,00
149,00
234,00
873,00

2.473,00
342,00

ONDERSTEL
5021110 Aanhangerkoppeling  25 km/uh - 8 to totaal gewicht. (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5021111 Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)  
5021115 Aanhangerkoppeling voor 25 k/u - 15 to totaal gewicht met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk) 
5021210 Vering v/d assen
5021240 Geveerde dissel met van dubbel-C-profiel
5021760 Toel. totaal gewicht 12 t met verstelbare disselbelasting 2 t
5021761 Toel. totaal gewicht 13 t met kogelaanspanning K80, disselbelasting 3 t 691,00

899,00
1.581,00

BAK
5022710 Bakhoogte 1250 mm
5022720 Bakhoogte 1800 mm
5022790 Doorlijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

OPBOUW
5023140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5023150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5023453 Spanstang voor opzetwand kort voor opzetwand achter
5023460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5023475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
5023596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
5023598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00

KIPINRICHTiNG
5025201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder  3-weg-kraan 269,00

250,00
579,00

REMINRICHTiNG
5025710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
5025741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurvemtiel
 5025750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie 452,00

STEUNPOOT/STEUNWIEL
104,005026110 Steunwiel met hakse tandwielverstelling

5026130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilnder, koker in kokergeleiding voor opvangen van de axiale krachten, 542,00
standaard me sperventiel (met afsluitkraan

 5026140 Steunpoot met tandwielverstelling met twee snelheden 367,00
SNELLOOP-UITVOERINGEN

5027100 40 km/u uitvoering : 2-leiding-luchdruk-remmen, met ALB, 90 mm assen 400x120/10, 
Onderstel geveerd, onderrijbeveiliging, spatbord, snelloop-lichtinstallatie, 7polig, 12V, banden 385/65 R 22.5 nieuw, Lampen 
voor en achter, zijdelings markeerlampen, witte lampen voor, zijdelingseonderrijbeveiliging,
(wij adviseren het typeTA 11045 MU)

3.000,0

5027510 Lampen voor achter en zijdelinge markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren 481,00

888,00
304,00
872,00

1.752,00
988,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN 
5028370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5028371 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5028392 425/65 R 22,5 vrachtw.nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5028391 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5028394 445/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5028465 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u spoor 1950 mm i.p.v. 1800 mm 1.910,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van hoge kwaliteit G-persprofiel270 x 90/100, 
8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen 
verdraaiing, trekdissel: (D/H: 40/31 mm)

Laadvloerframe
Intelligente constructie van draagkrachtig persprofiel

Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folielasnaad-versmelting), massief bakprofiel 
als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse 
stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vat-vormig 
afgekant, absoluut gladde binnenwanden
Bakachterwand
Hydr.opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
nastelbaar, mechanische vergrendeling, gegarandeerd 
korreldicht, aardappelschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps 
hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluileiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzingg, zonder hydr. aansluiting achter.

Reminrichting 
Twee leiding-luchdruk installatie

Seunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verselbaar
Elektrisch
12 Volt verlichting-en knipperlicht installatie, afneembare 
lampbescherming
Lakken
ACC bewerking en 2 K acrllakryllak warm-spuit-lakken 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes 
Opbouw HB-grün, onderframe zwart

Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 11000 kg
Eigen gewicht 3100 kg
Laad volume 15,4 m³

(met OW 600 21,5 m³)
Disselbelasting 1800 kg
Bak grootte binnen 4550 x 2230/2280 x 1500 mm
Totale lengte 6400 mm
Totale breedte 2550 mm
Aanspanningshoogte 800 - 910 mm
Spoor 1800 mm
As diameter 90 mm
Laadvloerhoogte 1200 mm
Banden 385/65 R 22.5 runderneuert
Cilinder diameter       75/90/105/120 - 1800 mm
Kiphoek (achter) 50 °
Benodigde olie 14 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
E 11045 PT
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Prijs 

excl. BTW
.

5030010 TA 8045 POWER-TUBE 10 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met oplooprem met achteruitrijautomatiek 16.396,00

89,00
149,00

ONDERSTEL5
5031110 Aahangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5031111 Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5031115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk) 234,00

899,00
1.581,00

BAK
5032710 Bakhoogte 1250 mm
5032720 Bakhoogte 1800 mm
5032790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

155,00

OPBOUW
5033140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5033150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5033453 Spanstangen voor opzetwand kort voor opzetwand achter
5033460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5033475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelchuif
5033596 Doorkijkrooster over de  volledige breedte in bovenste frontopzetwand
5033598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 
5033680 Aanduiding v/d achterwandopening bij achterwaartskipper 527,00

361,00

AFDEK-OPBOUW
5033500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 
5033538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, 3.182,00middenframe, sjorband met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking von links naar rechts rolbaar, met  aluminium stang en 

bedienplatform met veiligheidbeugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlak afdekinstallatie noodzakelijk) 
overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen de bak en opzetwand KIPPEINRICHTUNG

5035201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3weg kraan 269,00

104,00
STEUNWIEL/STEUNPOOT

5036110 Steunwiel met haakse tandwielverstelling
5036130 Hydraulischer steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, 542,00

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
5036140 Steeunpoot met tandwielverstelling met 2 sneheden 367,00

SNELLOOP UITVOERINGEN
5037510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met trasctoren) 481,00

-424,00
16,00

1.736,00
1.736,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN 
5038120 11.5/80 - 15.3 (10)
5038150 15.0/55 - 17 (10)
5038184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service
5038189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 
5038280 355/60 R 18 MPT (16) 1.224,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel 
270 x 90/100, 6 mm met stabiele onderrijbeveiliging, 
kruisschoren tegen verdraaiing, 40 km/u tandemassen met 
bladveren, vering onder de assen gemonteerd, 
zwenkcompensering en veerondersteuning
Laadvloer frame
Intelligente constructie van persprofiel met veel draagvermogen

Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief profiel als 
bakafsluitkanten, brede rongen voor grote stabilitei v/d 
zijkanten bij bakafsluiting achter, zijwanden vatvormig 
afgekant gladde binnen-zijwanden
Bakachterwand
Hydr. openingg (met dubbelwerkende cilinders), 
stangen nastelbaar, mechanisch vergrendeld, 
gegarandeerd korreldicht, aardappelschuif met hendel.

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps 
hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, automatische 
hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter
Reminrichting
 Oploopremmen met achteruitrij-automatiekk
Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

Elektrisch
12 Volt verlichting knipperlicht install, afneemb.lampbescherm
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-laken,
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 10/25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuivoering):

Toel. totaal gewicht 8000 kg
Eigen  gewicht 3090 kg
Laad volume 15,4 m³

(met OW 600 21,5 m³)
1000 kg
4550 x 2230/2280 x 1500 mm
6400 mm
2550 mm
860 mm
1800 mm
1220 mm
70 mm
1140 mm
13.0/75 - 16 (10)

Disselbelasting 
Bak grootte binnen 
Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte
Spoor 
Veerafstand 
As diameter 
Laadvloer hoogte 
Banden
Asafstand 990 mm
Cilinder diameter       60/75/90/105 - 1800 mm
Kiphoek (achter) 50 °
Benodigde olie 10,5 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 8045 PT



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

blz.63Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW 

5040002 TA 11045 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen 18.709,00

89,00
149,00
234,00

ONDERSTEL
5041110 Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5041111 Rangeerkoppeling achter, mit gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling is niet mogelijk)
5041115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk) 
5041240 Geveerde dissel met trekkoker van dubbel-C-vormig profiel 2.473,00

899,00
1.581,00

BAK
5042710 Bakhoogte 1250 mm
5042720 Bakhoogte 1800 mm
5042790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekkig in bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

155,00

OPBOUW
5043140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5043150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5043453 Spanstangen voor opzetwand kort voor achter opzetwand
5043460  Uitloopgoot niet afsluitbaar
5043475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aaedappeldschuif
5043596 Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontop-zetwand tzwand
5043598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 
5043680 Aanduiding v/d achtrwand opening bij achterkipper 527,00

AFDEKOPBOUW
5043500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
5043538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, 

middenframe, sjorbanden met 2 stuks. sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang 
en bedieplatform met beugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), 
zijdelingse overhang ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand 

3.182,00

269,00
KIPINRICHTiNG

5045201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan
5045220 Uitvoering  2 x hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm 741,00

REMINRICHTING
250,00
579,00

5045710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
5045741 Achter aansluiting voor combinatie. 1- en 2-leiding-luhtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 
5045750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, 

wanneer in het anellooppakket niet is inbegrepen 
452,00

STEUNPOOT5
5046140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
5047100 40 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, zonder ABS, 70 mm assen 300x80/6, 

onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting,banden 355/60 R 18 MPT (16), 
Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor, zijdel. onderrijbeveiliging, icl. asdrukversterker, 
Ztrekdissel type 86  (D/H: 40/43) 

2.920,00

5047510 Lampen voor en achter en zijdel.markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

-1.208,00 -
512,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN 
 5048150 15.0/55 - 17 (10)
5048184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service
5048189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 512,00

Standaard uitvering:

Onderstel
V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel
 270 x 90/100, 8 mm met stabiel onderrijbeveiliging, Kruisschoren 
tegen verdraaiing, veren onder de assen gemonteerd, 
zwenkcompensering en veerondersteuning, in hoogte verstelbaar 
trekoog, trekdissel: (D/H: 40/31 mm)

Laadvloer-frame
Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen

Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als 
bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse 
stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig 
afgekant, absoluut gladde binnenwanden
Bakachterwand
Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd 
korreldicht, aardappelschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps 
hefcilinder, 1800 mm, hard erchroomd, cardanische 
lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder 
hydr. aansluiting achter

Reminrichting 
      Twee leiding-luchtdruk-installatie

Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Elektrisch
12 Volt verlicht.e. knipp.licht installatie,afneemb.lampbescherm.

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw  HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. ( basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laad volume

11000 kg
3230 kg
15,4 m³
(met AW 600 21,5 m³)

Dissel belasting 
Bak grootte binnen 
Totale lengte 
Totale breedte
Aanspanningshoogte 
Spoor 
Veer afstand 
As diameter 
Laadvloer hoogte 
Banden
 As afstand 

1450 kg
4550 x 2230/2280 x 1500 mm 
6380 mm
2550 mm
600 - 710 mm verstelbaar 
1800 mm
1050 mm
70 mm
1100 mm
355/60 R 18 MPT (16)
1010 mm

Cilinder diameter        75/90/105/120 - 1800 mm
Kiphoek (achter) 50 °
Benodigde olie 13,5 l

ACHTERWAARTS-KIPPER

TA 11045 PT



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

blz. 64Prijslijst  11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

5050002 TA 14045/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met hefcilinder met  2-leiding-uchtdruk-remmen met ALB 20.488,00

89,00
149,00
234,00

ONDERSTEL
5051110 Aanhangerkoppeling 25 kmu - 8 to totaal gewicht. (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5051111 Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5051115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 ton met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mgelijk) 
5051240 Geveerde dissel met koker dubbel-C-Profiel 2.473,00

899,00
1.581,00

Bak
5052710 Bakhoogte 1250 mm
5052720 Bakhoogte 1800 mm
5052790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

155,00

OPBOUW
5053140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5053150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbar) 
5053453 Spanstangen voor opzetwand kort voor achter-opzetwand
5053460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5053475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappel doseerschuif
053596    Doorkijkrooster over de volledige breedte ide bovenste front-opzetwand 
5053598  Doorkijkroostertussen de rongen met plaatafdekking in ode bovenste front-opzetwand 
5053680 Aanduiding v/d achterwandopening bij acherkipper 527,00

AFDEK OPBOUW
5053500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
5053538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkippers PT bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vasr afdekframe, 

middenframe, sjorband met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang en  
bedienplatform met beugel aan de frontwand, incombinatie met hydr. achterwand (vlakkke afdekinstallatie noodzakelijk), 
zijdelingse overhang ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand

3.182,00

KIPINRICHTING
5055201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder  3-weg-kraan 269,00

250,00
REMINRICHTING

5055710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
5055741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk mett 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 579,00

STEUNPOOT
5056130 hydraulischer steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, 542,00

standaard met sperventiel(met afsluitkraan)
 5056140 Tandwielverstelling met 2 snelheden 367,00

SNELLOOP UITVOERINGEN
5057100 40 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, 90 mm assen 350x90/8, 

manuele remstangverstelling, banden 355/60 R 18 MPT, lampen voor en achter en. zijdelingse markeerlampen, witte lampen 
voor, zijdelingse onderrijbeveiliging, incl. asdrukversterker, trekdissel type 86  (D/H: 40/43) 

2.190,00

5057510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

512,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN 

5058184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service
5058189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 512,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel 270 x 
90/100, 8 mm met stabiele  onderrijbeveiliging, kruisschoring 
tegen verdraaiing, veren onder de assen gemonteerd, zwenk-
compensering en veerondersteuning,in hoogte verstelbaar 
trekoog, trekdissel: (D/H: 40/31 mm)
Laadvloer-frame
Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen
Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als 
bakafsluitkant, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit 
bij de  bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, 
absoluut gladde binnenwanden
Bakachterwand
Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeling, 
gegarandeerd korreldicht, aardappelschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 2-stuks 4-traps 
hefcilinders, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische  
lagering, aansluitleiding met nelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter

Reminrichting
 Twee leiding-luchtdruk -installatie metALB
Steunwiel
Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaarr
Elektrisch
12 Volt verl. e. knipp.licht install., afneemb. lampbescherm.
Lakverf
ACC-bewerking en 2 K Acryllack-
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes,
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laad volume

13900 kg
3370 kg
15,4 m³
(met AW 600 21,5 m³)

1500 kg
4550 x 2230/2280 x 1500 mm
6380 mm
2550 mm
600 - 710 mm verstellbar
1800 mm
1050 mm
90 mm
1100 mm
355/60 R 18 MPT (16)

Dissel belasting
Bakgrootte binnen 
Totale lengte
Totale breedte 
Aanspanningshoogte 
Spoor 
Veer afstand 
As diameter
Laadvloer hoogte
Banden
As afstand 1010 mm
Cilinder diameter       60/75/90/105 - 1800 mm
Kiphoek (achter) 50 °
Benodigde olie 21 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 14045/2 PT



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

blz. 65Prijslijst 11/2015

art. nr. Beschrijving
Prijs
excl. 

exkl. 20% 
BTW

5170000 TA 18045/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 23.464,00

89,00
149,00
234,00

ONDERSTEL
5171110 Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5171111 Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)
5171115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to mit gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk) 
5171240 Geveerde dissel met koker van dubbel-C-profiel 2.473,00

899,00
1.581,00

BAK
5172710 Bakhoogte 1250 mm
5172720 Bakhoogte 1800 mm
5172790 Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

OPBOUW
5173140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5173150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar 
5173453 Spanstangen voor opzerwand kort voor achter opzetwand
5173460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5173475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappel-doseerschuif
5173596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
5173598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste  front-opzetwand 155,00

AFDEKOPBOUW
5173500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
5173538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, 

middenframe, sjorbanden met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminiumstang en 
bedieplatform met beugel bij de frontwand in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), 
overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand 

3.182,00

KIPINRICHTING
5175201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan 269,00

250,00
REMINRICHTING

5175710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
175741    Achter aansluiting voor combinatie1 en 2 leiding-luchtdruk metit 1-leiding-aanhanger-stuurventiel 579,00

STEUNPOOT
5176130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOPUITVOERINGEN5
5177510 Lampen voor en achter en zijdelings markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
5178580 385/55 R 19.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner 176,00
5178350 385/65 R 22,5 vrachw.rieuw, 

incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 
116,00

5178371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, 
incl. speciale costructie onderstel-frame met asaftand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

724,00

5178394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, 
incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar

2.112,00

5178460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, 
incl. speciale constructie onderstel-frame  met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

1.936,00

5178466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D,
incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

3.108,00

5178469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, 
incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar 

3.336,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van zzeer sterk G-persprofiel 
270x90/100, 10 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, 
Kruisschoren tegen verdraaiing, veren onder de assen 
gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, 
in hoogte verstelbaar trekoog, trekdissel: (D/H: 40/43)

Laadvloer frame
Intelligente constructie van persprofiel met groot laadvermogen
Laadvloer
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als 
bakafsluitkanten, brederongen voor grote zijdelingse 
stabiliteit bij bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig 
afgekantet, absoluut gladde binnenwanden
Bakachterwand
Hydraulische opening (met dubbelwerkende cilinders), 
stangen nastelbaar, mechanische vergrendeling, 
gegarandeerd korreldicht, aardappelschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, 
zonder hydr. aansluiting achter

Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB

Steunpoot
Standwielverstelling met 2 snelheden

Elektrisch
12 Volt verlicht. en knipp. licht install, afneemb.lampbescherm.

Lakverf
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 18000 kg
Eigen gewicht 4500 kg
Laad volume 15,4 m³

(met AW 600 21,5 m³)
Disselbelasting ca. 2000 kg
Bakgrootte binnen 4550 x 2230/2280 x 1500 mm
Totale lengte 6380 mm
Totale breedte 2550 mm
Aanspanningshoogte 600 - 710 mm verstellbar
Spoor 1950 mm
Veer afstand 1050 mm
As diameter 130 mm (Rohr)
Laadvloerhoogte 1110 mm
Banden 445/45 R 19.5 neu
Asafstand 1010 mm
Cilinder diameter       60/75/90/105 - 1800 mm
Kiphoek (achter) 50 °
Benodigde olie 21 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 18045/2 PT



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Prijslijst 11/2015 blz.66

ârt. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

i 

21.804,00
23.948,00

5070000 TA 16053/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen
 5070001 TA 16053/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen mett ALB
 5070101 40 km/u uitvoering meten(alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

149,00
234,00
540,00

1.100,00
1.419,00

ONDERSTEL
5071111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80 
5071115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80 
5071140 Automatische aanhangerkoppeling
5071450 Aanspanningshoogte naar op wens v/d cliënt
5071455 Disselbelasting op wens v/d cliënt
5071630 Onderaanspanning met disselkoker van dubbel-C-profiel 10 mm, trekdissel en flenstrekoog verstelbaa, incl. hydr.steunpoot), 777,00

aanspanningshoogte: op ca. 650 mm ingesteld (bij standaard  banden) 
5071631 Geveerde dissel met disselkoker van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebrukt worden) 1.415,00

899,00
1.581,00

Bak
5072710 Bakhoogte 1250 mm
5072720 Bakhoogte 1800 mm
5072790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

155,00

OPBOUW
5073140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5073150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdeligs neerklapbaar) 
5073453 Spanstangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand
5073460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5073475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
5073596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste fronopzetwand
5073598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de  bovenste frontopzetwand 
5073680 Aanduiding v/d achterwandopening bij de achterkippers 527,00

361,00
AFDEK-OPBOUW

5073500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 
5073538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast opzetframe, 

middenframe, sjorbanden met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang en 
bedienplatform met beugel bij de frontwand, in hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), 
overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtingsstrippen tussen de bak en de opzetwand 

3.182,00

KIPINRICHTING
5075201 Hydr.leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

250,00
579,00

REMINRICHTiNG
5075710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk- reminstallatie
5075741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel
 5075750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leidiing-luchtdruk-reminstallatie 452,00

STEUNPOOT
5076130 Hydr.steunpoot met beschermde  dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-vormig frame van hoge kwaliteit G-persprofiel 340x120/140, 8 
mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen 
verdraaiing,  veren onderr de assen gemonteerd, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, in hoogte verstelbaar 
trekoog dissel DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

Laadvloerframe
Intelligente constructie van draagvermogend persprofiel

Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als 
bakafsluitkant, brede rongen voor grotezijdeliingse stabiliteit 
bij bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, 
absoluut gladde binnenwanden
Bak-achterwand
Hydr opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
zijn nastelbaar, mechanische 
vergrendeling,gegarandeerd korreldicht, 
aardappeldoseerschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met konische komvorm, 
2 stuks 4 traps hefcilinder, 1800 mm, hard 
verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding 
met snelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting 
achter.
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-reminstalllatie
Abstützung
Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten
Elektrisch
2 Volt verlicht.- knipp.licht install. afneemb. lampbescherm.
LAKVERF      
 ACC bewerking en 2 K acryllak-warm-spui-lakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 

Laadvolume 
Disselbelasting
Bakgrootte binnen 
Totale hoogte 
Totale breedte 

Aanspanningshoogte
 Spoor 
As diameter 

Laadvloer hoogte
Banden 
Asafstand

16000 kg
4800 kg
17,9 m³
(met OW 600 25 m³)
1500 kg
5300 x 2230/2280 x 1500 mm 
7000 mm
2550 mm
770 - 940 mm verstelbaar 
1800 mm
90 mm
1270 mm
385/65 R 22.5 nieuw
 1360 mm

 Zylinderdurcilinder diameter        60/75/90/105 - 1800 mm

Kiphoek (achter) 50 °

Benodigde olie 22 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 16053/2 PT

Bernard
Markering
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SNELLOOP-UITVOERINGEN
5077200 60 km/uh uitvoering achter tractoren 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen 400x120/10, 

verlengd tandemaggregaat, snelloop-lichtinstallatie ,banden 385/65 R 22.5 nieuw
Lamp. voor en achter, en zijdelingse markeerlamp., witte lampen voor, (alleen in combinatie met 5070001) lichtinstallatie12Volt,  
stekker en kabel 7 polig), ABS-installlatie 12 Volt, disselbelasting max. 2000 kg met trekoog vlgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

3.917,00

5077510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractor 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00

5078370 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5078371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner
5078392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5078391 445/65 R 22,5 vrachtw,  nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5078394 445/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5078460 550/60 - 22.5 nieuw(16) Profil I, tot 40 km/uh, 

2.069,00
incl. versterkte assen, vierkant 100 mm, spoor 1900 mm en laadvloerhoogte ca. 1400 mm, niet naleverbaar 

5078469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, 
 incl versterkte assen verkant 100 mm, spoor 1900 mm en laadvloerhoogte ca. 1400 mm, niet naleverbaar

3.469,00

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 16053/2 PT
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

23.009,00
25.285,00

5080000 TA 18053/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen
5080001 TA 18053/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 
5080101 40 km/u uitvoering  (alleen in combinate met basisprijs 40 km/uh) 57,00

149,00
234,00
540,00

8.308,00
362,00

ONDERSTEL
5081111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80 
5081115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80
5081140 Automatische aanhangerkoppeling
5081216 Onderstel met luchtvering
5081217 Hef- en zakventiel bij luchtvering
5081400 Gestuurde as hydr. vergrendelbaar, moet bij wegverkeer gespert worden, bij vooras middenvering door 6.830,00

1.023,00

dubbel-wippen-aggregaat met180 mm verbreed, veerstabilsator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen
 5081410 Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen) 
5081450 Aanspanningshoogte volgens cliënten wens met DIN-flenstrekoog (met langre flensplaat), 1.100,00

1.419,00

aanspanningshoogte melden
5081455 Disselbelasting naar wens v/d cliënt
5081630 Onderaanspanning met trekdissel van dubbel-C-profiell 10 mm, trekdissel en flenstrekoog verstelbaar, 777,00

1.415,00
350,00

1.699,00
1.251,00

(incl. hydr. steunpoot, aanspanningshoogte opauf ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden) 
5081631 Geveerde diddel met trekkokervan dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruiktworden) 
5081635 Flenstrekoog voor kogelkoppeling K 80 (110x100)
5081720 Hydr.achteras-ondersteuning (niet noodzakelijk) gecombineerd met hydr.achterwandopening
5081225 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen), spoor 2000 mm
5081730 BPW-assen. buis 120 mm, remmen 410x120 mmi.p.v. standaard assen 295,00

899,00
1.581,00

BAK
5082710 Bakhoogte 1250 mm
5082720 Bakhoogte 1800 mm
5082790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
88,00

155,00

OPBOUW
5083140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5083150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5083453 Spanstangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand
5083460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5083475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
5083596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
5083598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand
 5083680 Aanduider v/d achterwand opening bij achterkippers 527,00

AFDEKOPBOUW
5083500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
5083538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, 

middenframe, sjorbanden met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang 
en bedienplatform met beugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie  noodzakelijk), 
overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand

3.182,00

KIPINRICHTiNG
5085201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan 269,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-frame van extra sterk G-perprofiel 340x120/140, 8 mm, met 
stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing, 40 
km/u tandemas met parabel-veren onder de assen 
gemonteerd , zwencompensatie en veer ondersteuning, 
inhoogte verstelbare trekdissel DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

Laadvloer-frame
Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen

Bak
Conische bak van 4 mm staalplaaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel 
als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse 
stabiliteit  bij de bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig 
afgekant, absoluut gladdde binnenwanden
Bakachterwand
Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
zijn nastelbaar, mechanisch vergrenld, gegarandeerd 
korreldicht, aardappel-doseerschuif mett hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische komvorm, 
2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd,. 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek >50°, 
zonder hydr. aansluiting achter
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk,vierwiel geremd
Steunpoot
Met tandwielverstelling mit 2 snelheden
Elektrisch
12 Volt verlicht.en knipp.install. afneemb. lampbescherming
Lakverf
ACC-bewerking en 2 k acryllak-warm-spuit-lakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen,onderframe zwart
Toelating
 25/40 km/u voor tractoren

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht
Eigen gewicht 
Laad volume 

18000 kg
4860 kg
17,9 m³
(met AW 600 25 m³)

Disselbelasting 
Bakgrootte binnen 
Totale lengte Totale 
breedte 
Aanspanningshoogte
 Spoor
Veer afstand
As diameter 
Laadvloerhoogte
Banden
 As afstand

1700 kg
5300 x 2230/2280 x 1500 mm 
7000 mm
2550 mm
750 - 920 mm verstelbaar 
2000 mm
1040 mm
130 mm (buis)
1300 mm
385/65 R 22.5nieuw
1360 mm

Cilinder diameter       75/90/105/120 - 1800 mm
Kiphoek (achter) > 50 °
Benodigde olie 28 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 18053/2 PT

JUBILEUMACTIE 120.000
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REMINRICHTING
250,00
579,00

5085710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
5085741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel
5085750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdrukreminstallatie, 

fwanneer in het snellooppakket dit niet is inbegrepen
452,00

STEUNPOOT
5086130 Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,

standaard met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
5087200 60 km/u  uitvoring achter tractoren ALB, AGS u. ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm 10 gaats banden 

 385/65 R 22.5 nieuwt, verlichting voor 25 km/u, zijdel. onderrijbeveiliging, (alleen in Vcombinatie met 5080001) 
lichtinstallatie 12 Volt stekker en kabel 7 polig), ABS-verlichting 12 Volt, disselbelasting max. 2000 kg mett trekoog 
volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

6.314,00

5087510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren 481,00

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00
1.820,00
2.992,00
3.844,00
3.220,00

BANDEN I.P.V. STANDAAR BANDEN
5088370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner
5088371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5088392 425/65 R 22,5 vrachtw nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuzeFa. Brantner 
5088391 445/65 R 22,5 vrachw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5088394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5088460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, bis 40 km/u, laadvloerhoogte 1400 mm 
5088466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, laadvloerhoogte ca. 1400 mm 
5088467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, laadvloerhoogte ca. 1400 mm 
5088469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, laadvloerhoogte ca. 1400 mm 
5088470 600/50 - 22.5 (16) profiel tot 40 km/u, (spoor 1950 mm ) 4.328,00

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 18053/2 PT
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art.nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

23.811,00
26.088,00

5090000 TA 20053/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering mett 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen
5090001 TA 20053/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 
5090101 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

149,00
234,00
540,00

8.308,00
362,00

ONDERSTEL
5091111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 
5091115 Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 kmu 15 to totaal gewicht, gatenplaat 140x80
5091140 Automatische aanhangerkoppeling
5091216 Onderstel met luchtvering
5091217 Hef en zakventiel bij  luchtvering
5091400 Gestuurde as hydr. vergrendelbaar dat ,moet bij wegverkeer, bij vooras middenvering door 6.830,00

1.023,00
dubbelwippenaggregaat met 220 mm verbreed (veerstabilsator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen) 

5091410 Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen) 
5091450 Aanspanningshoogte op wens v/d cliënt met DIN-flenstrekoog (met langre flensplaat), 1.100,00

1.419,00
5091455 Disselbelasting op wens v/d clënt
5091630 Onderaanspanning met trekdissel van bubbel-C-profiel 10 mm, dissel en flenstrekoog   verstelbaar, 

777,00

1.415,00
350,00

1.699,00
1.251,00

(incl. hydr steunpoot, aaanspanningshoogte op: auf ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden) 
5091631   Geveerde dissel met trekdissel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden) 
5091635   Flenstrekoog voor koglaanspanning K 80 (110x100)~
5091720   Hydr achteras ondersteuning (niet noodzakelijk) gecobineerd met hydr. achterwandopening
5091225   Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen) spoor 2000 mm 
5091730 BPW assen buis120 mm, remmen410x120 mm i..p.v. standaard assenv.s standaard assen 295,00

898,00
1.581,00

BAK
5092710 Bakhoogte 1250 mm
5092720 Bakhoogte 1800 mm
5092790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand 155,00

2.099,00
2.099,00

147,00
70,00

233,00
459,00
88,00

155,00

OPBOUW
5093140 Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5093150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar) 
5093453 Span stangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand
5093460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5093475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
5093517 Bedienplatform met beugel, bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd
5093596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
5093598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 
5093680 Aanduider v/d achterwandopening bij achterwaartskippers 527,00

AFDEKOPBOUW
5093500 Opzetdriehoek 300 mm hoog voor enachter(niet voor HB afdekopbouw geschikt) 361,00
5093538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkppper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, 

middenframe, sjorbanden met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium stang en 
bedienplatform met beugel bij de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk),
overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand

3.182,00

KIPINRICHTING
5095201 Hydr. Dleiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan 269,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
V-Frame van extra sterk (dik) G-vormig persprofiel 
340x120/140, 10 mm, met stabiele onderijbeveiliging, 
kruisschoren tegen verdraaiing, 3-lagen parabelveren onder 
de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en 
veerondersteuning, in hoogte verstelbare trekoog DIN 
11026, trekdissel (D/H: 40/43 mm)

Laadvloerframe
Intelligente constructie van extra draagbaar persprofiel

Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als 
bakafsluitkant, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit 
bijt bakafsluitin achter,zijwanden vatenvormig afgekant, 
absoluut gladde binnenwanden
Achterwand v/d bak
Hydr.opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd 
korreldicht, aardappeldoseerschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische komvorm, 
2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard 
verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding  
met snelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing, 
Kiphoek >50°, zonder hydr. aansluiting achter

Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie
Steunpoot
Tandwielverstelling met 2 snelheden
Elektrisch
12 Volt verlicht- knipperl-installatie, afneemb.lamp-bescherm.

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit- lakken 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, omderframe zwart
Toelating
 25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaalgewicht
Eigen gewicht 
Laad volume 

20000 kg
4960 kg
17,9 m³
(met AW 600 25 m³)

Disselbelasting 
Bakgrootte binnen 
Totale lengte 
Totale breedte
Aanspanningshoogte
 Spoor 
Veerafstand
As diameter 
Laadvloerhoogte
Banden
Asafstand

2000 kg
5300 x 2230/2280 x 1500 mm 
7000 mm
2550 mm
750 - 920 mm verstelbaar 
2000 mm
1040 mm
130 mm (buisvorm)
1300 mm
385/65 R 22.5 nieuw
 1360 mm

Cilinder diameter       75/90/105/120 - 1800 mm
Kiphoek (achter) > 50 °
Benodigde olie 28 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 20053/2 PT

JUBILEUMACTIE 120.000
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REMINRICHTING
250,00
579,00

5095710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
5095741 Achter aansluiting voor combinatie1- en. 2-leiding-luchtdruk met  1-leiding leiding aanhanger-stuurventiel
5095750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/h 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie 452,00

ASTEUNPOOT
5096130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachen

standaard met sperventiel (met afsluitkraan
175,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
5097200 60 km/u uitvoering achter tractoren ALB, AGS u. ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm 10 gaats,banden 385/65 R 22.5 nieuw, verlichting voor over 25 km/u, zijdelingse onderrijbeveiliging 

(alleen in combinatie met artikelnummer. 5090001) lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie12 Volt, 
disselbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

6.314,00

5097510 Lampen voor en achter en zijdelingse markkerlampen (niet noodzakelijk in combinatie mettractoren) 481,00
BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

1.776,00
608,00

1.744,00
3.504,00
1.996,00
1.820,00
2.992,00
3.844,00
3.220,00
4.328,00

5098370 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5098371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5098392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5098391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5098394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5098460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, laadvloerhoogte 1400 mm 
5098466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, laadvloerhoogte: 1400 mm 
5098467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, laadvloerhoogte: 1400 mm 
5098469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D
5098470 600/50 - 22.5 (16) Profil I tot 40 km/u, (spoor 1950 mm ) 
5098472 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand1360 mm, totale breedte over 2750 mm, 7.608,00

met parkeerwaarschuwingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met met bredere spatborden 
5098473 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totalebreedte over  2750 mm, 12.500,00

met parkeerwaaschuwingsborden (niet na te leveren)  vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met bredere spatborden 
5098474 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte over 2750 mm, 9.616,00

met parkeerwaarschuwingsborden (niet na te leveren)  vanaf 40km/ routevergunning vereist, met bredere spatborden 
5098480 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand1600 mm, totale beedte over 2750 mm, 9.936,00

met parkeerwaarschuwingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met bredere spatborden 
5098510 710/50 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte over 2750 mm, 

met parkeerwaarschuwingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 kmu routevergunning vereist, met bredere spatborden 
13.676,00

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 20053/2 PT
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

5100000 TA 20053 HALF-PIPE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 32.219,00
ONDERSTEL

149,00
437,00

5101111 Rangeerkoppeling mechanisch achter, gatenplaat 140x80
5101118 Spoor 2250 mm (i.p.v. 2150 mm standaard) - alleen in combinatie met artikelnummer 5101225 
5101221 32 ton veeraggregaat versterkte pendelarm, versterkte parabelveren

(toelaatbaar totaal gewicht vd kipper blijft bij 20000 kg, technisch totaal gewicht 24000 kg) 
483,00

5101222 Star, ongeveerd pendelaggregaat voor 24 t aggregaatbelasting bij 40 km/u,spoor 2150 mm, vierkant 150 mm, remmen420x180 
toelaatbaar totaal gewicht v/d kipper blijft bij 20000 kg, technisch totaal gewicht 24000 kg,
(voor ALB-regeling noodzakelijk art.Nr. 5101631, geveerde trekdissel noodzakelijk) 

3.430,00

5101223 Star ongveerd,pendelaggregaat voor 24 t aggregaatbelasting bij 40 km/u,spoor 1900 mm, vierkant 150 mm, remmen 420x180 
toelaatbaar totaalgewicht v/d kipper blijft bij 20000 kg, technisch totaal gewicht 24000 kg,

3.430,00

1.251,00
1.711,00

(voorALB regeling noodzakelijk art.Nr. 5101631, geveerd dissel noodzakelijk) 
5101225 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen spoor 2150 mm
5101230 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen) spoor 1900 mm

5101400  Gestuurde assene hydr. vergrendelbaar bij wegtransport noodzakelijk, bij de voorste as middenvering door 
dubbel pendelaggregaat met220 mm verbreed (veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte noodzakelijk) 

6.830,00

659,005101461 Opklapbare onderrijbeveiliging
5101502 22 ton maximaal toelaatbaar totaal gwicht met flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80, 541,00

670,00
350,00

toelaatbaar disselbelasting 4 ton (gatenplaat 145x145), asafstand boven 1360 mm of 1600 mm (afhankelijk v/d uitvoering) 
5101631 Geveerde disel met trekdissel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)
 5101635 Flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80 (110x100)
5101636 Flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80 3 to disselbelasting incl. 21 to totaal gewicht (145x145) 1.321,00

OPBOUW
5103660 Hydr.achterwandopening dubbelwerkend van 4 mm staalplaat, zonder doseerschuif, 988,00
5103680 Aanduider v/d achterwandopening bij achterwaartskipper 527,00

KIPINRICHTiNG
5105235 Frontcilinder aan de frontwand i.p.v. 2 hfcilinders onder de bak, totaal benodigde olie ca. 37 l, 

Totale lengte v/d kipper 7400 mm, eigen gewicht ca. 5750 kg in standaard uitvoering, schuine beschermplaat boven de cilinder 
(cilinder is hard verchroomd) 

1.080,00

REMINRICHTING
5105710 Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie 250,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Rechthoekig-frame van dubbel-C-persprofiel 300x140 mm, 
met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraai-
ing, 3-lagen parabel-veren onder de assen gemonteerd, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdissel van 
dubbel-C-persprofiel met bouten verstelbaar, als boven- en 
onderaanspanning te gebruiken, trekdissel (D/H: 40/43 mm)

Laadvloerframe
Intelligente constructie van persprofiel met extra 
draagvermogen
Bak
Conische bak van 6 mm hoge kwaliteit speciaal staaal 
QUARD 450 (wanden en bodem), massief bakprofiel als 
bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse 
stabiliteit bij bakafsluiting achter, zijwanden halfrond 
afgekant, absoluut gladde binnenwanden,spatborden boven 
de wielen
Bakachterwand
Mechanisch  gelagerde vergrendeling

Kipinrichting
Buisvormige kiplagering, 2 stuks. 4-traps hefcilinders, 
1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, 
aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, 
automatische hefbegrenzing, kiphoek >50°, 
zonder hydr. aansluiting achter
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, vierwiel geremd
Steunpoot 
Hydr. steunpoot
Elektrisch
12 Volt verlicht. en knipperl.install,afneembare lampbescherm.

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

20000 kg (techn. tot.gewicht 24 to)Toel. totaal gewicht 
Eigen gewicht 
Laadvolume 
Dissel belasting 
Bakgrootte binnen 
Totale lengte 
Totale breedte 
Aanspannings hoogte 
Spoor 
Veerafstand 
As diameter 
Laadvloer hoogte 
Banden
 Asafstand 

5500 kg in standaard uitvoering
13 m³
2000 kg
5300 x 2250/2300 x 1200 mm 
7100 mm
2550 mm
12 posities verstelbaar
 2150 mm
1160 mm
110 mm
1200 mm
385/65 R 22.5 nieuw 
1360 mm

Cilinderdiameter        75/90/105/120 - 1800 mm
Kiphoekl (achter) > 50 °
Benodigde olie 28 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 20053 HALF-PIPE
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BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
1.776,00

608,00
1.744,00
3.504,00 .
1.996,00
1.820,00
2.992,00
3.844,00
3.220,00

5108370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5108371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5108392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5108391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5108394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner 
5108460 550/60 - 22.5 nieuw (16) profiel I, tot 40 km/u
5108466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D bis 40 km/u 
5108467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D
5108469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D
5108472 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, spoorbreedte2150 mm, asafstand1360 mm, 6.031,00

totale breedte boven 2750 mm met parkeerwaarschuwingsborden (niet naleverbaar) vanaf km/u, routevergunning vereist 
5108473 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, 9.643,00

totale breedte 2750 mm met parkeerwaarschuwingsborden (niet naleverbaar)  vanaf 40 km/u routevergunning vereist 
5108474 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, 6.759,00

totale breedte  2750 mm met park.-waarschuwingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u ,routevergunning is vereist 
5108479 650/55 R 26,5 Pro il 380 Alliance 167 E, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, 7.711,00

totale breedte 2750 mm met park.-waarschuwingsborden (niet naleverbaar)  vanaf 40 km/u, routevergunning is vereist 
5108493 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, 6.031,00

totale breete 2750 mm met park.-waarschuwingsborden (niet naleverbaar)  vanaf 40 km/h, routevergunning is vereist 
 5108480 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, 7.519,00

totale breete 2750 mm met park.-waarschuwingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u, routevergunning is vereist 
5108495 710/50 R 26,5 FL 630 BKT 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, 7.127,00

totale breedte 2750 mm me park.- waarschuwingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/h routevergunning is vereist 
5108496 710/50 R 26,5 Pro il 380 Alliance 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand1600 mm, 9.411,00

totale breedte 2750 mm met park.-waarschuwingsborden (niet mnaleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning is vereist 
5108510 710/50 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, 11.259,00

totale breedte 2750 mm met park.-waarschuwingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning is vereist 
5108512 710/50 R 26.5 Agriterra 02 Mitas 170 D, spoorbreedte 2250, asafstand 1600 mm, 

totale breedte 2750 mm, met park -waarschuwingsborden (nie naleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning vereisrforderlich
6.847,00

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 20053 HALF-PIPE
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art. nr. Beschrijvingg
Prijs 

excl. BTW

29.241,005130000 TA 23065/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2leidingluchtdruk-remmen
 5130001 TA 23065/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering meit 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB 30.787,00

spoor 2000 mm, veerafstand 1060 mm
5130101 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/uh) 57,00 ~

ONDERSTEL
5131111 Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80 149,00
5131115 Anhängerkoppeling mechanisch 25 km/h - 15 ton met gatenplaat 140x80 234,00
5131118 Spoor 2250 mm (i.p.v. 2150 mm standaard) - alleen in combinatie met aetikelnummer 5131225 437,00
5131140 Automatische aanhangerkoppeling 540,00
5131221 32 to veeraggregaat versterkte pendelarm versterkte parabelveren 

(toelaatbaar tot. gewicht v/d kipper blijft bij 20500 kg, technisch totaal gewicht bij 24000 kg) 
483,00

5131225 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen) 896,00
5131240 Geveerde dissel (aanspanningshoogte 6 posities verstelbaar) 670,00
5131409 Gestuurde as hydr. vergrendelb., met ADR assen vierk.. koker 150 mm, remmen 420x180 mm, spoor 2250 mm, (105 km/u assen

moet bij wegverkeer vergrendeld worden, bij voorste as middenvering doorh dubbelpendelaggregaat met 220 mm verbreed, 
asafstand bij gestuurde assen 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreedte veerstabilisator aan te bevelen

3.932,00

5131408 Gestuurde as hydr. vergrendelbaar, met BPW assen vierkant koker 150 mm , remmen 410x180 mm, spoor 2225 mm, (65 km/u as),
moet bij wegvereer vergrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbel-pendelaggregaat  met 220 mm verbreed, 
asafstand bij gestuurde as 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreedte veerstabilisator aan te bevelen 

4.427,00

5131404 Gestuurde as met elektrisch gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen410x180 mm, 10-gaats, 
met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, totale bedieningsveld met magneetvoeten, vergrendelen bij wegverkeer  niet 
noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij tractor links aanwezig zijn,veerstabilisator vanaf 450 mm  
bandenbreedte is aan te bevelen, snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as  kan ook over bedieningsveld onafhankelijk 
van huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico,
 1 Hydr, drukaansluiting noodzakelijk, 1 Hydr. aansluiting voor drukloze retour noodzakelijk, 1 stopcontact voor 3-poligen stekker 
noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid,  (moet bij hydr.- ventielblok omgschakeld worden, Argus-koppeling 
constructie grootte 2 bij bediningsleiding, bij voorloop+ retourleiding moeten koppelingen afhankelijk van traktortype door 
cliënten voor ons kostenloos worden aangepast, Opgelet: de laadvloerhoogte wordt groter

11.440,00

5131410 Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen) 612,00
5131502 22 ton hoogst toelaatbaar totaal gewicht met flenstrekoog voor kogel-aanspanning K 80, 542,00

toelaatbare disselbelasting 4 ton (gatenplaat 145x145), asafstand 1600 mm 5131500 
23 to hoogst toelaatbaar totaal gwicht met flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80, 

toelaatbare disselbelasting 3 to (gatenplaat 145/145), asafstand  1800 mm, (spoor 2250 mm en gestuurde as sterk aante bevelen) 
1.040,00

5131501 24 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, 
toelaatbare disselbelasting 4 to (gatenplaat 145x145), asafstand 1800 mm, (spoor 2250 mm en gestuurde as sterk aan te bevelen) 

1.040,00

5131635 Flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80 (110x100) 350,00
5131720 Hydraulische achterasondersteuning gecombineerd met hydraulische achterwandopening 718,00

Bak
5132710 Bakhoogte 1250 mm 899,00
5132790 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand 155,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Reechthoekig-frame, extra sterk gelast dubbel-C-persprofiel  
320x120 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring 
tegen verdraaaiing, geveerde 40 km/u tandemas, 3-lagen 
parabalveren onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie 
en veerondersteuning, trekdissel van dubbel-C-perprofiel met 
bouten verstelbaar als boven-en. onderaanspanning, trekoog 
DIN 11026, trekdissel. (D/H: 40/43 mm)
Laadvloer-frame
Intelligente constructie van C-persprofiel 
gecombineerd met persprofiel met extra 
draagvermogen
Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
massief bakprofiel als bakafluitkanten, brede rongen 
voor grote zijdelingse stabiliteit bij de bakafsluiting 
achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut 
gladde binnenwanden
Bakachterwand
Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
zij nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd 
korreldicht, aardappeldoseerschuif met hendel

Kipinrichting
Ver naar buiten liggende kiplagering, 2 stuks , 4-traps 
hefcilinder, hefafstand 2000 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering,aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek >50°, 
zonder hydr. aansluiting achterRe
Reminrichting
Twee-luchtdruk-istallatie, vierwiel geremd
Steunpoot
Hydr. steunpoot dubbelwerkend
Elektrisch
12 Volt verlicht.en knipperlicht install, afneemb.lampbescherm.
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken,
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen, onderframe zwart
Toelating
 25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 20500 kg (tech. tot. gewicht. 24000 kg)

Eigen gewicht 6100 kg
Laadvolume 22 m³

(met OW 600: 30,7 m³) 
(met OW 800: 33,6 m³)

Disselbelasting 2500 kg
Bakgrootte binnen 6500 x 2230/2280 x 1500 mm
Totale lengte 8140 mm
Totale breedte 2550 / 3000 mm
Aanspanningshoogte 400 - 1000 mm verstelbaar
Spoor 2150 mm
Veerafstand 1160 mm
Asdiameter 110 mm
Laadvloerhoogte 1340 mm
Banden 385/65 R 22.5 nieuw
Asafstand 1360 mm
Cilinderdiameter        75/90/105/120 - 2000 mm
Kiphoek  (achter) > 50 °
Benodigde olie 31 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 23065/2 PT

JUBILEUMACTIE 120.000



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Prijslijst 11/2015 blz. 75

2.174,00
2.898,00

147,00
70,00

233,00
459,00
88,00

155,00

OPBOUW
5133150 Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)
5133149 Stalen opzetwanden 800 mm (zijdelings neerklapbaar)
5133453 Spanstangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand
5133460 Uitloopgoot niet afsluitbaar
5133475 Uiloogoot met extra fijndosering voor aardappelschuif
5133517 Bedienplatform met veiligheidsbeugel,bedienplatform wordt ongemonteerd  geleverd
5133596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
5133598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand
5133680 Aanduiding v/d achterwandopening bij achterkippers 527,00

361,00
AFDEKOPBOUW

5133500 Opzetdriehoek  voor en achter  300 mm hoog (niet voor HB afdekopbouw geschiktignet) 
5133538 Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit opzerdriehoek 170 mm, vaste afdekframe, 

middenframe, sjorbanden met  2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium 
stang enbdienplatform met beugel bij de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand  (vlakke afdekinstallatie  
noodzakelijk), overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand

3.475,00

6.622,00
8.275,00

5133560 Schuifafdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de bodem) 
5133561 Schuifafdekking met elektrische bediening
5133565 Netafdekking met elektrische bediening 6.279,00

Netafdekking met hydraulische bediening op aanvraag
KIPINRICHTING

5135201 hydr. leiding met eigen aansluiting zonder  3-weg-kraan 269,00

250,00
579,00

5135710 Achter aansluiting bij  twee leiding -luchtdruk-istallatie
5135741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel 
5135750 ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk reminstallatie 452,00

SNELLOOPUITVOERINGEN
5137510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk ivor tractoren Zugmaschinen) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
1.776,00

608,00
1.744,00
3.504,00
1.996,00
1.820,00
2.992,00
3.844,00
3.220,00
4.328,00

5138370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5138371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw  Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5138392 425/65 R 22,5 vrachw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5138391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5138394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5138460 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u (opgelet lage reserve voor draagvermogen)
5138466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D tot 40 km/u 
5138467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D
5138469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D
5138470 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/u, spoor 1950 mm 
5138472 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D totale breedte 2750 mm met parkeerwaarschuwingsborden, asafstand 1360 mm, 5.813,00

vanaf 40 kmu routevergunning noodzakelijk, icl. bredere spatborden
5138473 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin totale breedte 2750 mm met Park.waarschuwingsborden, asafstand 1600 mm, 9.425,00

niet als nalevering, vanaf 40 km/u routenvergunning noodzakelijk incl. bredere spatborden 
5138474 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D totale breedte 2750 mm met Park waarschuwingsborden asafstand 1600 
mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding 

6.541,00

5138493 650/55 R 26,5 169 D FL 630 BKT totale breedte 2750 mm met park.waarschuwingsborden, asafstand 1600 mm, 
niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spabordverbreding

5.813,00

5138479 650/55 R 26,5 167 E Profil 380 Alliance totale breedte 2750 mm met park. waarschuwingsborden, asafstand 1600 mm, 
niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding 

7.493,00

5138480 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170D totale breedte 2750 mm met park. waarschuwingsborden, asafstand 1600 mm,
niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning is noodzakelijk, inc. spatbordverbreding,spoor 2250 mm 

7.014,00

5138495 710/50 R 26,5 170 D FL 630 BKT totale breedte 2750 mm met park.waarschuwingsborden, asafstand1600 mm,
niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spabordverbreding, spoor 2250 mm 

6.622,00

5138496 710/50 R 26,5 170 D Profil 380 Alliance totale breedte 2750 mm met park.waarschuwingsborden, safstand1600 mm, 
niet als nalevering,  vanaf 40 km/u  routevergunning is noodakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm 

8.906,00

5138510 710/50 R 26,5 Michelin Cargo X Bib 170 D totale breedte 2750 mm met park. waarschuwingsborden, asafstand 1600 mm,
niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm 

10.754,00

5138512 710/50 R 26.5 Agriterra 02 Mitas 170 D totale breedte 2750 mm met park.waarschuwingsborden, asafstand 1600 mm, 
niet als nalevering, vanaf40 km/h routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm 

6.342,00

ACHTERWAARTSKIPPER
TA 23065/2 PT

REMINRICHTING
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl. BTW

5180000 TA 24073 POWER-TUBE 25 km/u, uitvoering met1 ecilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen 41.900,00
42.799,005180001 TA 24073 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 1 hecilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB 

5180101    40 km/u  uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00
ONDERSTEL

Gestuurde as ADR 150 mm (buis vormig)remmen 420x180 mm, (105 km/u-assen), hydraulisch vergrendelbaar, moet 
bij wegverkeer vergrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbel-pendelaggregaat met 220 mm verbreed  standaard

32 ton veeraggregaat, versterkte pendelarm, versterkte parabelveren 
(toelaatbaar totaal gewicht  v/d kipper blijft bij 24000 kg)

Standaard

geveerde dissel (aanspanningshoogte in 6 posities verstelbaar)
Standaard

Standaardhydraulische achterasondersteuning gecombineerd met hydraulische achterwandopening 
5181111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 149,00
5181216 Onderstel met luchtvering 4.832,00
5181217 Hef- en zakventiel bij luhtvering 362,005181710 hydraulische vering met dubbelwerkende vering (hoogst mogelijke bochten-en hellingstabiliteit), 

geintegreerde hydr. achterasondersteuning, door de hydraulische vering is geen veerstabilsator noodzakelijk , 9.500,00

5181408 Gestuurde as BPW 150 mm ( buisvormig)remmen 410 x 180 mm,(65 km/u-as) spoor 2225 mm, hydr.vergrendelbaar,
moet bij wegtransport vrgrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbelpendelaggregaat met 220 mm breder , 
i.p.v.tandaard gestuurde as ADR 150 mm (buisvormig), remmen 420x180mm (105 km/u-asAchse) 

495,00

5181404Gesttuurde as met elektrische gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10-gaats, 
met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, totale bediening met magneten, vergrendeling bij wegtransport niet 
noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij tractor links aanwezig zijn, veerstabilisator vanaf 450 mm 
bandenbreedte is aan te bevelen,snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as kan ook via bdiening onafhankelijk van 
huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 1 
1 hydr. aansluiting  is noodzakelijk, 1 hyr. aansluiting voor drukloze retouris noodzakelijk, 1 aansluiting voor 3-polige stekker 
is noodzakelijk, voor Load-Sensing-Systeem voorbereid,  (moet bij hydr. ventielblok omgeschakeld worden, Argus 
snelkopeling grootte 2 bij ventielleiding, bij voorloop + retourleiding moeten koppelingen afhankelijk v/h tractortypen v/d 
cliënt door HB kostenloos aangpst worden), Opgelet: laadvloerhoogte wordt groter

7.500,00

5181405 1 aansluiting voor drukloze hydr. aansluiting i.p.v. 2  aansluitingen 69,00
5181410 Veerstabilisator voor achteras (wordt aanbevolen) 1.023,00
5181411 Veerstabilsator voor vooras (wordt aanbevolen) 1.023,00

5181502 22 to totaal gewicht (2 x 9 to asbelasing + 4 to disselbelasting), asafstand 1600 mm,
 zonder gestuurde as, Opgelet: asafstand 1600 mm alleen zonder gestuurde as mogelijk

-3.500,00 -

OPBOUW
5183149 Stalen opzetwanden van walsprofiel 600 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), 

incl. doorkijkrooster over de totale breedte voor
3.310,00

5183150 Opzetwanden van walsprofiel 800 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), 
incl. doorkijkrooster over de total breedte voor 

3.310,00

5183012 Frontwand hydraulisch neerklapbaar met frontwand 600 mm (bij 800 mm OW is de klapbare wand eveneens slechts 600 mm,
onder klapbare wand met 200 mm verhoogd), dubbelwerkend stuurventiel noodzakelijk, alleen in combimatie met OW mogelijk

1.556,00

5183453 Spanstange voor opzetwand kort voor achteropzetwand 147,00
5183460 Uitloopgoot niet afsluitbaar 70,00
5183475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif 233,00
5183598 Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand 

i.p.v. doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand
65,00

5183680 Aanduiding v/d achterwand v/d achterwandopening bij achterkippers 527,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Rechthoekig frame, etra dik gelaste dubbel-C-persprofiel  
300x150 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen 
verdraaiing, geveerde 105 km/u tandemas 150 mm, 
remmen 420 x 180 mm, 32 ton 3-lagen parabalveren, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, 
hydraulische achterasondersteuning, trekdissel van 
dubbel-C-persprofiel met bouten verstelbaar als geveerde 
onderaanspanning,1 starre as, 1 naloop-gestuurde as, 
flenstrekoog voor kogelaanspanning K80 voor 4 ton 
disselbelasting
Laadvloerframe
V-vormig kipframe
Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
massief bakprofiel als bakafsluitkanten, brede rongen 
voor grote zijdelingse stabiliteit bij debakafsluiting achter, 
zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde 
binnenwanden
Bakachterwand
Hydraulische openen (met dubbelwerkende cilinders), 
stangen zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeld, 
gegarandeert korreldicht, aardappeldoseerschuif met 
hendel

Kipinrichting
Ver naar buiten liggende kiplagers, 1 stuks. 4-traps 
hefcilinderr, hefafstand 3000 mm, hrd verchroomd, 
cardanische lagering,aansluitleiding met snelkoppeling 
en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek 
>50°, zonder hydr. aansluiting achter.
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk installatie ALB-regeling,vierwiel geremd
Steunpoot
Steunpoot met tandwielverstelling met 2 snelheden
Elektrisch
12 Volt verlicht.- en knipperlicht-install.,afneemb. lampbesherm.
Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllack-warm-spuit-lakken, 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen onderframe zwart
Toelating
 25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 24000 kg
Eigen gewicht 7220 kg
Laadvolume 24,4 m³

(mit AW 600 34,2 m³)
(mit AW 800 37,4 m³)

Disselbelasting 4000 kg
Bak grootte binnen 7300 x 2180/2280 x 1500 mm
Totale lengte 9300 mm
Totale breedte bis 3000 mm
Aanspanningshoogte 370 - 670 mm verstellbar, 

bei Serienbereifung
Spoor 2250 mm
Veerafstand 1: 1140 mm - 2: 920 mm
Asdiameter 150 mm (Rohr)
Laadvloerhoogte 1600 mm
Banden 550/60 - 22.5 (16)
Asafstand 1800 mm
Cilinderdiameter       105/120/135/155 - 3000 mm
Kiphoek (achter) > 50 °
Benodigde olie 43 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 24073 PT

JUBILEUMACTIE  120.000

1 dubelwerkendtuurventiel extra noodzakelijk
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AFDEKOPBOUW
5183528 Afdekopbouw met rolsysteem ib cobinatie met hyd. achterwand opening icl. OW 600 mm bestaande uit: 

opzetdriehoeken 170 mm, vastafdekframe,middenframe, sjorbanden met sjorbandspanners links , afdekking van links naar 
rechts rolbaar met aluminium buis en bedienplatform geschroefd, breedte 1560 mm, hydr. achterwand moet bij gesloten 
adfdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra  afdichtstrippen tussen bord- en opzetwand, 
gemakkelijk openen en sluiten v/d afdekking door grotere oppervlaktes, zonderdoorkijkrooster in de bovenste 
frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

6.492,00

5183560 Schuifbare afdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de grond) 6.622,00
5183561 schuifbare adekking met elektrische  bediening 8.275,00
5183565 Netafdekking met elektrische bediening 6.279,00

Netafdekking met hydr. bediening - op aanvraag
5183529 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie  met hydraulische achterwand-opening incl. OW 600 mm v. stabilator-opbouw

bestaande uit:opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjorbanden met sjorbandspanners rechts, 
afdekking van rechts naar links rolbaar met aluminium stang en bedienplatform geschroefd, breedte1560 mm, moet bij 
gesloten afdekking worden bediend,overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en 
opzetwand, gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere oppervlaktes, zonder doorkijkrooster in bovenste 
frontopzerwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd  

7.187,00

3-ZIJDEN-KIPPER MET STABILISATOR-OPBOUW
5183650 Uitvoering als 3-zijden-kipper in combinatie met stabilator-wanden in speciale stabiele uivoering en und hydraulische

achterwandopening, stabilator wanden 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen voor 
pendelen geschikt, met middenrongen, laadvloerafmeting binnen 7230 x 2320/2390 (drie zjden kipper met de 
stabiliteit van een achterkipper), achterkipper

8.826,00

5183677 Sralen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand
(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 5183650 noodzakelijk, bij hydr.achterwand afstel-
werkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwand verhoging 

3.588,00

KIPINRICHTiNG
337,005183579 Extra hydr. leiding voor kipwerk voor sneller zakken

 5185201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan 269,00

250,00
REMINRICHTING

5                         Achteraansluuiting bij tweeleiding-luchtdruk-installatie
5185741 Achter aansluiting voor combinatie1en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding aanhangerstuurventiel 579,00

STEUNPOOT
5186130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, 175,00

standaard met sperventiel  (mit afsluitkraan) 
SNELLOOPUITVOERINGEN

5187510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet nooodzakelijk in combinatie met tractoren) 
481,00

-252,00 -
1.684,00

176,00
2.024,00
1.400,00
2.508,00
3.788,00
7.400,00
4.516,00

3788,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
5188392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5188391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner

5188394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5188467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, totale breedte 2750 mm, met park.waarschuwingsborden, incl.spabordverbreding 
5188469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, totale breedte 2750 mm, met park. waarschuwingsborden, incl.spabordverbreding 
5188470 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/u, totale breedte 2750 mm, met Park. waarschuwingsborden, incl. spabordverbreding 
5188472 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, totale breedte 2750 mm m.Park. waarschuwingsb., incl. spatbordverbreding 
5188473 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, tot. breedte 2750 mm mit Park waarschuwingsb., incl. spatbordverbreding
5188474 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, tot. breedte 2750 mm mit Park. waarschuwingsb, incl. spatbordverbreding 
5188493 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, tot. breedte 2750 mm, met Park. waarschuwingsb, incl.spatbordverbreding  

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 24073 PT

5185710  
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art.nr. Beschrijving
Prijs 

excl.BTW

5140000 TA 24080/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering  met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen 43.500,00
44.399,005140001 TA 24080/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met 

ALB 5140101 40 km/u  uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u) 57,00

ONDERSTEL          
Gestuurde as ADR 150 mm (buisvormig), remmen 420x180 mm, (105 km/u-assen), hydraulisch vergrendelbaar, moet bij 
wegtransport vergrendeld worden, bij voorste as midden veren door dubbel pendelaggregaat met 220 mm verbreed 

Standaard

32 ton geveerd aggregaat, versterkte pendelarm, versterkte parabelveren (toelaatbaar 
totaal gewicht vd kipper blijft  bij 24000 kg)

Standaard

geveerde dissel (aanspanningshoogte 6 posities verstelbaar) Standaard
Standaardhydraulische achterasondersteuning gecombineerd met hydr. achterwandopening 

5141111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 149,00
5141216 Onderstel met luchtvering 4.832,00
5141217 Hef- en zakventiel bij luchtvering 362,00
5141710 Hydr. vering met dubbelwerkend veringg (de hoogst mogelijke bochten- en hellingstabiliteit), 

geïntegreerde hydr. achterasondersteuning, door de hydr. vering is geen veerstabilisator noodzakelijk,
1 dubbelwerkend stuurventiel extra noodzakelijk

9.500,00

5141408 Gestuurde as BPW 150 mm (buisvormig), remmen 410x180 mm, (65 km/u-assen), spoor 2225 mm, hydr.vergrendelbaar, moet bij
wegtransport vergrendeld worden, bij vooorste as middenvering door dubbelpendelaggregaat met 220 mm 
verbreed,i.p.v standaard gestuurde as ADR 150 mm (buisvormig), remmen 420x180mm (105 km/u-assen 

495,00

5141404 Gestuurde as met elektrisch gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10 gaats 
met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, totale bediening met magneetvoeten, vergrendelt bij wegvervoer niet 
noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij de trator links aanwezig zijn, veerstabilisator vanaf 450 mm 
bandenbreedte aan te bevelen, snelheidsafhankelije stuurhoekreducering, as kan ook via bediening onafhankelijk van de 
huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico,
 1 hydr.  aansluiting noodzakelijk, 1 Hydr.aansluiting voor drukloze retour noodzakelijk, 1 stekker voor 3-polige stekker 
noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid,  (moet bij hydr. ventielblok omgeschakeld worden, arguskoppeling 
grootte 2 bij bedieningsleiding, bij voorloop + retourleiding moeten koppelingen afhankelijk v/h tractortype v/d cliënt door 
HB kostenloos aangepasst worden), Opgelet: laadvloerhoogte vergroot zich

7.500,00

5141405 1 aansluiting voor drukloze hydr. aansluiting i.p.v. 2 aansluitingen 69,00
5141410 Veerstabilisator voor achteras (wordt aanbevolen) 1.023,00
5141411 Veerstabilisator voor voorste as (wordt aanbevolen) 1.023,00
5141502 22 to totaal gewicht (2 x 9 to asbelasting + 4 to disselbelasting),asafstand1600 mm, 

zonder gestuurde as, OPGELET: asafstand 1600 mm alleen zonder gestuurde as mogelijk
-3.500,00 

OPBOUW
5143149 Stale opzetwanden van walsprofiel 600 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), 

incl. doorkijkrooster over de volledige breedte voor
3.310,00

5143150 Stalen opzetwanden van walsprofiel 800 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), 
incl. doorkijkrooster over de volledige breedte voor 

3.310,00

5143012 Frontwand hydraulisch neerklapbaar met frontwand 600 mm (bei 800 mm OW is klapbare Wand eveneens slechts 600 m m,
onder klapbare wand met 200 mm verhoogd, doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich, nur in Verbindung mit AW möglich

1.556,00

5143453 Span stangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand 147,00
5143460 Uitloopgoot niet afsluitbaar 70,00
5143475 Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif 233,00
5143598 Doorkijkrooster tussen de rongen met platafdekking in de bovenste frontopzetwand 

i.p.v. doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand
65,00

5143680 Aanduiding v/d achterwandopening bij achterwaartskipper 527,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Rechthoekig-frame, extra sterk gelaste
dubbel-C-persprofiel  300x150 mm, met stabiel 
onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing v/h 
frame,geveerd 105 km/u tandemas 150 mm, 
remmen 420 x 180 mm, 32 ton 3-lagen parabelveren, 
zwenkcompensatie en veerondersteuning, 
hydraulische achterasondersteuning, trekdissel van
dubbel-C-persprofiel met pennen verstelbaar als geveerde 
onderaanspanning,1 starre as, 1 naloopas, flenstrekoog voor 
kogelaanspanning K80 voor 4 ton disselbelasting
Laadvloerframe
V-vormig hipframe
Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), 
massiief bakprofiel als bakeind-zijwand versterking, 
brede rongen voor extra zijwandstabiliteit bij de 
bakafsluiting achter, zijwanden zijn vatenvormig 
afgekant, absoluut gladde binnenwanden
Bakachterwand
Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen 
zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd 
korreldicht, aardappeldoseerschuif met hendel

Kipinrichting
Ver naar buiten liggende kiplagers, 2 stuks. 5-traps 
hefcilinder, hefafstand 3000 mm, hard verchroomd, 
cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en 
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, kiphoek >50°, 
zonder hydr. aansluiting achter
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk ninstallatie met ALB-regeling, 
vierwiel geremd
Steunpoot
STandwielverstelling met 2 snelheden

Elektrisch
12 Volt licht- e. knipperlicht-install. afneemb.lampbescherm.
Lakken
ACC-bewerking en 2 K  acryllak-warm-spuit-lakken, 
ACC-bewerking ook in de holle ruimtes, 
Opbouw HB-groen,onderframe zwart
Toelating
25/40 km/u

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

Toel. totaal gewicht 24000 kg
Eigen gewicht 7860 kg
Laad volume 27 m³

(me       t AW 600 
38 m³) (mit AW 

800 41 m³)Disselbelasting 4000 kg
Bakgrootte binnen 8000 x 2180/2280 x 1500 mm
Totale lengte 10000 mm
Totale breedte bis 3000 mm
Aanspanningshoogte 370 - 670 mm verstellbar, 

bei Serienbereifung
Spoor 2250 mm
veerafstand 1: 1140 mm - 2: 920 mm
Asdiameter 150 mm (Rohr)
Laadvloerhoogte 1600 mm
Banden 550/60 - 22.5 (16)
Asafstand 1800 mm
cilinder diameter        75/90/105/120/140 - 3000 mm
Kiphoeek (achter > 50 °
Benodigde olie 56 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 24080/2 PT

JUBILEUMACTIE 120.000
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AFDEKOPBOUW
5143528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr. achterwand-opening incl. OW 600 mm bestaande uit: 

opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middelframe, sjorbanden met sjorbanspanner links, afdekking van links naar 
rechts rolbaar met aluminium stang en bedienplatform geschroefd, breedte 1560 mm, hydr. achterwand moet bij gesloten 
afdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm,extra afdichtingsstrippen tussen bord- en opzetwand, 
gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekkking door grotere drukoppervlak, zonder doorkijkrooster in de bovenste 
frontopzetwand, bedienngsplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd

6.492,00

5143560 Schuifafdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de grond) 6.622,00
5143561 Schuifafdekking met elektrische bediening 8.275,00
5143565 Netafdekking met elektrische bediening 6.279,00

Netafdekking met hydraulische bediening - op aanvraag
5143529 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr. achterwand-opening incl. OW 600 mm voor stabilator-opbouw

bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe,middenframe, sjorbanden met sjorbandspanner rechts, 
Afdekking van rechts naar links rolbaar met aluminium stang en bedieningsplatform geschroefd breedte 1560 mm, moet bij 
gesloten afdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en 
opzetwand, gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere drukoppervlak, zonder doorkijkrooster in de 
bovenste frontopzetwand, bedieningsplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd  

7.187,00

3-ZIJDEN-KIPPER MET STABILATOR-OPBOUW
5143650 Uitvoering als 3-zijden-kipper incombinatie met stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering en hydraulische

achterwandopening, stabilator waden 3 mm met gladde binneoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen voor 
pendlelen geschikt, met middenrong, laadvloerafmeting binnen 7930 x 2320/2390 (drie zijden kipper met de 
stabiliteit van een achterkipperrs), aardappelschuif
Stalen opzetwanden 600 mm voor links en rechs zijdelings neerklapbaar in ccobinatie met hydr. achterwand

8.826,00

(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), art. nummer 5183650 noodzakelijk, bij hydr. achterwand 
afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging 

3.588,00

KIPINRICHTiNG
337,00
269,00

5143579 Extra hydr.leiding voor kipwerk voor sneller zakken 
5145201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan
5145221 Uitvoering met 1. kipcinder cindertrappen 105/120/135/155 hefafstand 3000 mm 

(hefkracht bij 200 bar: 17310/22630/28610/37710 kg) benodigde olie tot.hydr. AW opening en hydr. achteras ondersteuningca. 43 l 
-1.000,00 

REMINRICHTING
250,005145710 Achter aansluiting bij twee leiding luchtdruk installatie

5145741 Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-
AnhängersSSSSSSSSTEUNPOOTINRICHTINGtil 

579,00
STEUNPOOT

5146130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten,
tandaard met sperventiel.(met afsluitkraan) 

175,00

SNELLOOP-UITVOERINGEN
5147510 Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet nodig in combinatie met tractoren) 481,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
-252,00

1.684,00
176,00

2.024,00
1.400,00
2.508,00
3.788,00
7.400,00
4.516,00
3.788,00
5.468,00
4.836,00
4.444,00
6.728,00

5148392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5148391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5148394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergeliks naar keuze Wahl Fa. Brantner
5148467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D,tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch.. borden, incl.spatborden verbreding 
5148469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, tot.breedte 2750 mm, met park.waarsch.borden, incl. spatbordverbreding
 5148470 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/u, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding
 5148472 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, tot. breedte 2750 mm met park.waarsch. borden, incl. spatbordverbreding 
5148473 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, tot. breedte 2750 mm met park.waarsch. borden, incl. spatbordverbreding
 5148474 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, tot. breedte 2750 mm met park.waarsch.borden, incl. spatbordverbreding 
5148493 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, tot. breedte 2750 mm, met park.waarsch.borden, incl. spatbordverbreding
 5148479 650/55 R 26,5 Profil 380 Alliance 167 E, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding
 5148480 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, tot. breedte 2750 mm met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding 
5148495 710/50 R 26,5 FL 630 BKT 170 D, tot. breedte 2750 mm, met park.waarsch. borden, incl. spabordverbreding
 5148496 710/50 R 26,5 Profil 380 Alliance 170 D ,tot. breedte 2750 mm, met prk.waarsch. borden, incl. spatbordverbreding
5148510 710/50 R 26,5 Michelin Cargo X Bib 170 D, tot. breedte 2750 mm met park.waarsch. borden, incl.spatbordverbreding 8.576,00

ACHTERWAARTS-KIPPER
TA 24080/2 PT

5143677
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art. nr. Beschrijving
Prijs 

excl.BTW 

5120011 TR 34080/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk -remmen met ALB 50.469,00
ONDERSTEL

5121215 Luchtvering voor Tridem-onderstel 8.101,00
5121217 Hef- en zakventiel bij luchtvering 362,00
5121219 Hefas voor eerste as (alleen in combinatie met art nr. 5121215 - luchtvering mogelijk) 4.319,00
5121710 Hydr- vering met dubbelwerkende vering (de hoogst mogelijke bochten- en helling-stabiliteit), 

geïntegreerde hydr. achterasbescherming, door de hydraulische verring is geen veerstabilisator noodzakelijk, 1 
dubbelwerkend stuurventiel extra noodzakelijk

12.800,00

5121225 Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen), spoor 2150 mm 1.613,00
5121400 Naloop-gestuurde as ook voor 4.386,00
5121404 Gestuurde as met elektrisch gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10-gaats 

met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, volledige bediening met magneetvoeten, vergrendelen bij wegtransport niet 
noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij trekvoertuig links aanwezig zijn, verstabilisator vanaf 450 mm 
bandbreedte aan te bevelen, snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as kan ook via bediening onafhankelijk van de 
huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico,
 1 hydr.achteraansluiting is noodzakelijk, 1 hydr. aansluiting voor drukloze retour is noodzakelijk, 1 stekkeraansluiting voor 3-
polige stekker is noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid,  (moet bij hydr. ventielblok omgschakeld worden, 
Arguskoppeling  constructie grootte 2 bij bedieningsheiding, bij voorloop + retourleiding moeten koppelingen afhankelijk van 
tractortype v/d cliënt kostenloos aangepast worden), OPGELET: laadvloerhoogte wordt meer

13.798,00

5121405 1 aansluiting voor drukloze hydr. aansluiting i.p.v. 2 aansluitingen 69,00
5121410 Veerstabilisator (bij gestuurde  as en veerafstand onder 1000 mmaan te bevelen) 1.540,00

Bak
5122790 Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand 155,00

OPBOUW
5123149 Stalen opzetwanden van walsprofiel 600 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), 

incl. doorkijkrooster over de toale breedte  voor
3.310,00

5123150 Stalen opzetwanden van walsprofiel 800 mm voor silage (zijdelings neerklapbaa uit één stuk(zonder middenrong), 
incl. doorkijkrooster over de totale breedte

3.310,00

5123012 Frontwand hydr. neerklapbaar met frontwand 600 mm (bij 800 mm OW is de klapbare wand eveneens slechts  600 mm,
onder de klapbare wand met 200 mm verhoogd), dubbelwerkend stuurventiel noodzakelijk, alleen in combinatie met OW mogelijk

1.556,00

5123453 Span stangen voor   opzetwand kort voor achteropzetwand 147,00
5123596 Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand 88,00
5123598 doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand 155,00
5123680 Aanduiding v/d achterwandopening bij achterkipper 527,00

Standaard uitvoering

Onderstel
Frame van gesloten dubbel-C-persprofielframe 300x150, 
met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren van U-profiel 
tegen verdraaiing, drieassig met parabelvering, 
veerondersteuning, 2 starre asssen, 
1 naloop-gestuurde as,flenstrekoog voor 
kogelkopaanspanning  K 80 voor 4 ton disselbelasting
Laadvloerframe
V-vormig kipframe
Bak
Conische bak van 4 mm staalplaat (zijwanden en 
boden), geen lasnaad (folienaadversmeting), massief 
bakprofiel als bakkant-afsluiting, brede rongen voor 
grote zijdelingse stabilteit bij bakafsluiting achter, 
zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde 
binnenwanden
Bakachterwand
Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders) stangen 
nastelbaar, mechanische vergrendeling, gegarandeerd 
korreldicht, aardappeldoseerschuif met hendel

Kipinrichting
Kogelkiplagering met conische kom, 
2 stuks 5-traps hefcilinder, hefafstand 3000 mm, hard 
verchroomd,  cardanische lagering,aansluitleiding met 
snelkoppeling en afsluitkraan, autom. hefbegrenzing, 
zonder hydr.aansluiting achter
Reminrichting
Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, alle 6 wieln geremd 

Steunpoot
Tandwielverstelling met twee snelheden
Elektrisch
12 Volt verlicht-e.knipperl-install.7polig, afneemb lampbescher.

Lakken
ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit-lakken 
ACC bewerking ook in de holle ruimtes, 
Aufbau HB-groen, onderframe zwart

Toelating
 40 km/u

Technische gegevens ca. (basiuitvoering):

Toel. totaal gewicht 34000 kg
Eigen gewicht 9100 kg
Laadvolume 27 m³

(met OW 800 41 m³)
Disselbelasting 4000 kg
Bak grootte-binnen 8000 x 2180/2280 x 1500 mm
Totale lengte 10000 mm
Totale breedte 2550 mm
Aanspnningshoogte 580 - 720 mm verstelbaar
Spoor : 2000 mm / D: 2150 mm
Veerafstand 1+2: 1110 mm; 3: 930 mm
Asdiameter 110 mm
Laadvloerhoogte 1600 mm
Banden 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D
Asafstand 1800 mm
Cilinder diameter             75/90/105/120/140 - 3000 mm
Kip hoek (achter) > 50 °
Benodigde olie 56 l

ACHTERWAARTS-KIPPER
TR 34080/2 PT

JUBILEUMSACTIE 120.000
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AFDEKOPBOUW
5123528 Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr, achterwad-opening incl. OW 600 mm betstaande uit: 

opzetdriehoeken 170 mm,vast afdekframe, middenframe, sjorbanden met sjorbandspanner links, afdekking van links naar 
rechts oprolbaar met aluminium stang en bdienpllatform geschroefd. Brede 1560 mm, hydr. achterwand moet bij gesloten 
afdekking bediend worden, Overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdictstrippen tussen bord- en opzetwand, 
gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere drukoppervlak, zonder doorlijkrooster in de bovenste 
frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd

6.492,00

5123560 Schuifbare afdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de grond) 6.622,00
5123561 Schuifbare afdekking met elektrische bediening 8.275,00
5123565 Netafdekking met elektrische bediening 6.279,00 .

Netafdekking met hydr. bediening - op aanvraag
5123529 PlAfdekopbouw met rolsteem  in combinatie met hydr. achterwand opening incl. OW 600 mm voor stabilator-opbouw

bestaande uit  opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjorbanden met sjorbandspanner rechts, 
afdekking van rechts nnaar links rolbaar me luminium stang en bedienplatorm geschroefd breedte 1560 mm, moet bij 
gesloten afdekking bdiend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstripppen tussen bord-en 
opzetwand, eenvoudiger openen en sluiten van de afdekking door grotere drukopprvlakte,  zonder doorkijkrooster in 
bovenste frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd  

7.187,00

3-ZIJDEN-KIPPER MET STABILATOR-OPBOUW1
5123650 Uitvoering als 3-zijden-Kipper in combinatie met stabilator-wanden in sppeciale stbieleuitvoering en hydraulische

achterwandopening, Stabilator wanden 3 mm met gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm,alleen voor 
pendelen geschikt, met middenrong, laadvloerafmetingen binnen 7930 x 2320/2390 (drie zijden kipper met de 
stabiliteit van een achterkipper), aardappelschuif

8.826,00

5123677 Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr achterwand 
(voor silage geschikt bij achter kippen), artikel nummer 5183650 noodzakelijk, bij hydr. achterwand  zijn afstel-
werkzaamheden  noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging

3.588,00

KIPINRICHTiNG
337,00
269,00

5123579 Extra hydr. leiding voor kipwerk voor sneller zakken 
5125201 Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan
5125221 Uitvoering met 1 stuks kipcilinder, cilinder trappen 105/120/135/155 hefafstand 3000 mm 

(hefvermogenj 200 bar: 17310/22630/28610/37710 kg) , ben.olie met hydr. achterwand en hydr. acht. wand ondersteuning ca. 43 l 
-1.000,00 

STEUNPOOTINRICHTING
5126130 Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvang v/d axiale krachten,

standaard .met sperventiel (met afsluitkraan) 
175,00

BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN
-4.830,00 
-2.166,00 
-3.918,00   

426,00

936,00
1.662,00
3.582,00
4.674,00
3.582,00
6.102,00
5.154,00
4.566,00
7.992,00

5128350 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw
5128370 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5128371 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5128392 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5128391 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5128394 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw   Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner
5128466 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 155 D
5128467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D
5128470 600/50 - 22,5 (16) Profil I tot 40 km/u
5128472 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, incl. Park. waarsch.bordenn, inkl. spatborden
5128474 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, met Park. waarsch. borden en spatborden, spoor 2250 mm 
5128493 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, met park. waarsch. borden en spatborden, spoor 2250 mm 
5128479 650/55 R 26,5 Profil 380 Alliance 167 E, met park. waarsch.borden en spatborden, spoor 2250 mm
5128480 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, incl. Park.waarsch. borden, incl. spatborden
5128495 710/50 R 26,5 FL 630 BKT 170 D, met Park. waarsch.borden en spatborden, spoor 2250 mm 
5128496 710/50 R 26,5 Profil 380 Alliance 170 D, met Park.waarsch.borden en spatborden, spoor 2250 mm 
5128510 710/50 R 26,5 Michelin Cargo X Bib 170 D, incl. park. waarsch. borden, incl. spatborden 10.764,00

ACHTERWAARTS-KIPPER
TR 34080/2 PT



Preise unter Vorbehalt - aktuelle Preisliste immer unter www.hb-brantner.at abrufbar
*) Preise für Nachlieferung nach Auskunft Ersatzteilabteilung - sonstige Zusatzeinrichtungen sowie Planenaufbauten siehe Seite 84-86

Preisliste 11/2015 blz. 82

Art. Nr. Beschreibung
Prijs 

excl. BTW

7200000 TA 23065 DPP - DEEP POWER PUSH 25 km/h Ausführung Österreich mit Spur 2250 mm 
Preis AB WERK - Frachtkosten lt. Tabelle

39.991,00

7200001 TA 23065 DPP - DEEP POWER PUSH 40 km/h Ausführung Österreich mit ALB, Spur 1950 od. 2000 mm 
Preis AB WERK - Frachtkosten lt. Tabelle

41.501,00

FAHRGESTELL
7201221 32 to Federaggregat, verstärkte Ausgleichswippe, verstärkte Parabelfedern, 

(zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges bleibt bei 20500 kg, technisches Gesamtgewicht 24000 kg) 
483,00

7201225 Achsen Vierkant Rohr 150 mm, Bremse 420x180 mm, (105 km/h Achse) 
Plateauhöhe und Anhängehöhe um 20 mm reduziert (bei Nachlauf-Lenkachse enthalten) 

896,00

7201400 Nachlauf-Lenkachse (nur mit Spur 2250 mm, in Österreich ab 40 km/h Routengenehmigung erf.) hydraulisch arretierbar 
- muss bei Straßenfahrt gesperrt werden, bei Vorderachse Federnmitte durch Doppelwippenaggregat um 220 mm verbrei-
tert, Achsabstand bei Lenkachse 1800 mm, (zusätzliches doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich); Steuerblock (ArtNr. 
7206201/02) sehr zu empfehlen, mit Achsen 150 mm, 420 x 180 mm, Federung unter Achse montiert, Plateauhöhe und 
Anhängehöhe um 20 mm reduziert. Federnstabilisator sehr zu empfehlen

4.828,00

7201404 Lenkachse mit elektrischer Zwangslenkung mit BPW-Achsen Vierkant 150, 410x180, 10-Loch, samt Bedienfeld mit Magnet-
füßen. Sperren bei Straßenfahrt nicht erforderlich, Kugel für Zwangslenkung muss am Zugfahrzeug links vorhanden sein, 
Federnstabilisator ab 450 mm Reifenbreite empfehlenswert, Geschwindigkeitsabhängige Lenkwinkelreduzierung Achse kann 
auch über Bedienfeld unabhängig vom momentanen Einschlagwinkel zwischen Traktor und Anhänger gelenkt werden. Kol-
lisionsalarm warnt vor Beschädigungsgefahr 1 Hydraulikdruckanschluss erforderlich 1 Hydraulikanschluss für drucklosen 
Rücklauf 1 Steckdose für 3-poligen Stecker erforderlich, für Load-Sensing-System vorbereitet (muss bei Hydraulikblock um-
geschaltet werden, Arguskupplung Baugröße 2 bei Steuerleitung, bei Vorlauf + Rücklaufleitung müssen Kupplungen je nach 
Traktortyp vom Kunden für uns kostenlos angepasst werden)

11.440,00

7201410 Federnstabilisator für Hinterachse 1.023,00
7201411 Federnstabilisator für Vorderachse 1.023,00
7201500 23 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, zulässige Stützlast 3 to 

(Lochbild 145x145), Achsabstand über 1800 mm, Achtung: Reifen mit entsprechender Tragkraft wählen
(nur in Kombination mit Nachlauf-Lenkachse/Zwangslenkung möglich) 

1.040,00

7201501 24 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, zulässige Stützlast 4 to 
(Lochbild 145x145), Achsabstand über 1800 mm, Achtung:: Reifen mit entsprechender Tragkraft wählen
(nur in Kombination mit Nachlauf-Lenkachse/Zwangslenkung möglich) 

1.040,00

7201631 Gefederte Deichsel mit Zugrohr aus Doppel-C-Profil Verstellintervall wie Serienintervall, geänderte Anhängehöhe 1.415,00
7201634 Einstellbare Schlauchhalterung für DPP schwarz lackiert 224,00
7201635 Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80 350,00

Standaard uitvoering:

Onderstel
Speciaalhwerkrahmen mit Materialstärken bis 10 mm, mit 
stabilem hinterem Unterfahrschutz, höhenverstellbare 
Flanschzugöse, Zugeinrichtung nach DIN 11026 (D/H: 40/43 
mm)Achsaggregat
40 km/h Tandemachse, 4-Federn-Pendelaggregat mit 
3-lagigen Parabelfedern unter Achsen montiert, 
Schwingenausgleich und Federnabstützung 
Vorbereitung für Federnstabilisator auf beiden Achsen
Aufbau
4 mm Stahlblechboden (offen), verstärkte Brantner-
STABILATOR-Wände, massives Kastenprofil als oberer 
Abschluss, große Seitenstabilität trotz schlanker Ausführung, 
absolut glatte Innenwände, Rahmenmulde im Bereich des 
Fahrgestellrahmens für zusätzliches Ladevolumen und tiefen 
Schwerpunkt
Muldenrückwand
hydraulische Rückwandöffnung mit doppeltwirkenden 
Zylindern, sichere Verriegelung, zusätzliches Ladevolumen 
durch tiefe Rückwandöffnung
Abschiebevorrichtung
Abschiebeboden und Abschiebeschild auf verschleißarmen 
Kunststoffplatten, 3 hartverchromte doppeltwirkende 
Schubzylinder, Gesamthublänge 5730 mm, optimale 
Ausnutzung des Laderaums durch Einziehmöglichkeit des 
Schiebeschildes bis unmittelbar zum Beginn der Mulde, 
Lagerung der Zylinder vor der Mulde => kein Laderaumverlust, 
Polyurethanabdichtung für Getreidetransport, 
Anschlussleitung mit Steckkupplung und Absperrhahn 
(2 doppeltwirkende Steuergeräte erforderlich - 
1 x hydr. RW-Öffnung, 1 x Abschiebeschild)

Bremseinrichtung
2-Leiter-DL-Anlage, vierradgebremst, Achsen mit manuellen 
Gestängestellern u. Membranbremszylindern
Abstützung
2-Gang Sattelstützwinde
Elektrik
12 Volt Licht- und Blinkanlage, Lampen an der Rückwand 
montiert
Lackierung
ACC-Beschichtung und 2 K Elektrostatik Acryllack-
Heißspritzlackierung, ACC-Beschichtung auch in den 
Hohlräumen, Aufbau HB-grün, Unterbau Schwarz
Zulassung
Österreich: Typenschein 25 / 40 km/h Landwirtschaft, 
Deutschland: 40 km/h Fahrzeugbrief lof

Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

toel. totaal gewicht 20500 kg 
(technisch tot. gewicht 24000 kg)

Eigen gewicht 7400 kg
Laad volume 31 m³ (met OW 650 - 42 m³) 

silfamaïs+ laadkegel ca. 
4 m³ = 46 m³

Disselbelasting 2500 kg
Bakgrootte binnen 7250 x 2380 (incl. AW) x 2170 mm  

(incl. bak in het frame)
Totale lengte 9200 mm
Totale breedte bij opbouw2550 mm

bij banden tot max. 3000 mm, 

ca. 505 mmbij standaard banden 
(verstelbasr 450, 505, 610, 665, 720)  
gatenplaat 145x145: 
ca. 510 mm bij standaard banden  
(verstelbaar 440, 510, 580, 670, 740) 
aanspanningshoogte +50 mm 
voor berekning v/d kogel bovenkant  
bij de  tractor

Spoor 2250 mm
Veerafstand vo: 1180 mm - hinten: 960 mm
Asdiametert 110 mm
Laadvloerrhoogte 1020 mm tot bak in het frame, 

zijdelings boden wielen 1490 mm
Banden 385/65 R 22.5 nieuw
Asafstand 1600 mm
Cilinderdiameter        110/70 - 3330 mm; 

2 Stk. 100/70 - 1200 mm 
Benodigde olie              26 l (incl. AW-opening),  

max. gebruiksdruk 200 bar
Lengte 9 m (zonder flenstrekoog)
Breedte 2,55 m (zonder AW) 

2,66 m (neerklapbaree AW) 
OPGELET, bij banden tot3000 mm 

Totale hoogte 3,38 m (bei abgeklappten of gedemonteerde AW) 
3,88 m (bij monteerde AW)afhankelijk
 v/d banden zijn verhogingen mogelijk

Gewicht 7150 kg (ohne AW) 7650 kg (met 
OW) kan varieren

AFSCHUIFWAGEN
DEEP POWER-PUSH
TA 23065 DPP

Transportkosten netto exkl. USt.
(nicht rabattfähig)
Frachtkosten DEUTSCHLAND:
• PLZ 0,8,9  Euro    900,00
• PLZ 1,2,3,4  Euro 1.300,00 
• PLZ 5,6,7  Euro 1.100,00 
Frachtkosten ÖSTERREICH: 
• NÖ, W, Bgl Euro    650,00 
• OÖ, STMK  Euro    900,00 
• V, T, K, S  Euro 1.200,00

Vorteile des BRANTNER Abschiebewagens DEEP POWER PUSH:
• Rahmenmulde im Bereich des Wagenrahmens Höhe 470 mm Breite 1042 mm sowie tiefliegende Rückwand - dadurch 

zusätzliches Ladevolumen gegenüber Abschieber mit normalem Boden (zusätzlich 4 m³) 
• tiefer Schwerpunkt durch zusätzliche Rahmenmulde 
• geringes Eigengewicht / große Nutzlast durch selbsttragende Konstruktion 
• stabile Stabilatorwände mit glatter Innenfläche (geringerer Verschleiß der Dichtungen gegenüber verschraubten Profilen) 
• kurze Bauweise durch spezielle Konstruktion 
• hochwertige ACC-Oberflächentechnik

Aaspannings-
hoogte
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ANHÄNGEHÖHEN
vom Werk eingestellte Anhängehöhe bei ca. 505 mm bei Serienausstattung und Serienbereifung mit Flansch-
platte für Lochbild 110x100 (bei Lochbild 145x145 ca. 510 mm). Weitere Anhängehöhen durch Kunden verstellbar 

Serie

AUFBAU
7203490 Kartoffelschieber (450 mm breit) mit Bedienhebel 927,00 1.112,00
7203691 Stirnwand hydraulisch abklappbar mit Stirnwand 650 mm, doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich, 

Steuerblock (ArtNr. 7206200) sehr zu empfehlen, nur in Verbindung mit AW möglich 
1.825,00 2.190,00

7203692 Gummidichtung für Stirnwand 650 mm (passend für hydraulische Stirnwand und Standard Stirnwand) 190,00 228,00
7203696 Stahlaufsatzwände 650 mm hoch, seitl. abklappbar, Stirnwand (650 mm hoch) aus Lochblech über die gesamte Breite ab-

klappbar, (nicht in Verbindung mit 7203501 Cabrioplane) 
3.949,00 4.739,00

HYDRAULIKEINRICHTUNG
7206200 Steuerblock mit Elektromagnetventilen - sehr zu empfehlen ab 5 Hydraulikfunktionen (für max. 6 doppeltwirkende), nicht für 

Zwangslenkung geeignet da geschlossenes Hydrauliksystem, maximale Funktionsbelegung: hydraulische Rückwand - Ab-
schiebeschild - Cabrioplane - hydr. Stützfuß - hydr. abklappbare Stirnaufsatzwand 

2.503,00 3.004,00

7206202 Steuerblock mit Elektromagnetventilen für Load Sensing für max. 6 doppeltwirkende, nicht für Zwangslenkung geeignet da 
geschlossenes Hydrauliksystem, maximale Funktionsbelegung: - hydraulische Rückwand - Abschiebeschild - hydr. Stützfuß 
- hydr. abkl. Stirnaufsatzwand - Cabrioplane - Nachlauflenkachse 

7.266,00 8.719,00

BREMSEINRICHTUNG
7205750 ALB (automatische lastabhängige Bremskraftregelung) der 2-Leiter-DL-Bremsanlage 452,00 542,00

ABSTÜTZVORRICHTUNG
7206130 hydraulischer Stützfuß mit geschütztem, doppeltwirkendem Zylinder, Rohr in Rohr-Führung zur Aufnahme der Axialkräfte, 

serienmäßig mit Sperrblock (zus. doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich) 
175,00 210,00

PLANENAUFBAU 
7203560 Schiebeplane mit manueller Bedienung (mit Kurbel vom Boden aus) 6.622,00 7.946,00
7203561 Schiebeplane mit elektrischer Ansteuerung 8.275,00 9.930,00
7203565 Netzabdeckung mit elektrischer Ansteuerung 6.279,00 7.535,00

Netzabdeckung mit hydraulischer Ansteuerung - auf Anfrage
SCHNELLLÄUFERAUSFÜHRUNGEN

7207510 Umrissleuchten und Seitenmarkierungsleuchten (nicht erforderlich in Verbindung mit lof Zugmaschinen) 481,00 577,00
BEREIFUNG ANSTATT SERIENBEREIFUNG

7208370 385/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner, 
(für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm) 

1.776,00 2.131,00

7208371 385/65 R 22.5 LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner,
(für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm) 

608,00 730,00

7208392 425/65 R 22.5 LKW neu Winderpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner,
(für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm)

1.744,00 2.093,00

7208460 550/60 - 22.5 neu (16) Profil I, bis 40 km/h, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - 
max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängehöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht 

1.820,00 2.184,00

7208466 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - 
max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängehöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht 

2.992,00 3.590,00

7208467 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - 
max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängehöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht 

3.844,00 4.613,00

7208469 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - 
max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängehöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht

3.220,00 3.864,00

7208470 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/h (Spur 1950 mm für Ö ab 40 km/h) 
Anhängehöhe und Plattformhöhe um 40 mm erhöht 

4.328,00 5.194,00

7208472 650/50 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 163 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, 
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h, Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht 

6.079,00 7.295,00

7208473 600/55 R 26.5 Cargo X Bib Michelin 165 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, 
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

9.691,00 11.629,00

7208474 620/55 R 26.5 Flotation Pro Vredestein 166 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln,
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

6.807,00 8.168,00

7208493 650/55 R 26.5 FL 630 BKT 169 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln,
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

6.079,00 7.295,00

7208479 650/55 R 26.5 Profil 380 Alliance 167 E, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln,
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

7.759,00 9.311,00

7208480 710/50 R 26.5 Flotation Pro Vredestein 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, 
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

7.567,00 9.080,00

7208495 710/50 R 26.5 FL 630 BKT 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, 
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

7.175,00 8.610,00

7208496 710/50 R 26.5 Profil 380 Alliance 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, 
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht 

9.459,00 11.351,00

7208510 710/50 R 26.5 Cargo X Bib Michelin 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, 
Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, 
inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängehöhe und Plattformhöhe um 160 mm erhöht 

11.307,00 13.568,00

ABSCHIEBEFAHRZEUG 
DEEP POWER-PUSH
TA 23065 DPP
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art. nr. REMINRICHTING I.P.V. HANDREM VOOR EEN AS
Preis 

exkl. 20% 
USt.

Preis 
inkl. 20% 

USt.
5603 133,00 160,00
5615 1.490,00 1.788,00
5616 1.490,00 1.788,00
5640 1.825,00 2.190,00
5710 250,00 300,00
5730 307,00 368,00
5740 445,00 534,00
5760 639,00 767,00

5762 285,00 342,00
5765 1.000,00 1.200,00

5770 2.393,00 2.872,00

5775

Extra handrem gemonteerd
2-leiding-luchtdruk installatie i.p.v. handrem
1-leiding-luchtdruk installatie i.p.v. handrem
Comb. 1- en 2-leiding-luchtdruk i.p.v. handrem
Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie
Achter aansluiting bij een leiding-luchtdruk-installatie
Achter aansluiting bij 1- en 2-leiding-luchtdruk istallatie
Hydr. remmen zonder belastingaanpassingregelventiel 
met Argus snelkoppeling (manlijk) 
Belasingsaanpassingsventiel voor hydr. remmen
Hydr. remmen met belastingaanpassingsventiel 
Hydr. remmen met belastingaanpassingsventiel, Speicher en afbreekbeveiliging
(

269,00 323,00
ÖLDRUCKBREMSE STATT 2-LEITER-DL-ANLAGE FÜR Z/TA

5601 Hydraulik-Anschluss mit Kupplungsmuffe Ausf. "Schweiz" (weiblich) anstatt Argus-Kupplungsstecker (männlich) 16,00 19,00
5604 Kombi-Zylinder für DL-Bremse und Hydraulikbremse für EINACHSER 28,00 34,00
5602 Kombi-Zylinder für DL-Bremse und Hydraulikbremse für TANDEM/ZWEIACHSER 56,00 67,00
5761 Minderpreis: Öldruckbremse ohne Lastanpassungsv. (Ö: nur für innerbetriebliche Zwecke) 

mit Argus-Kupplungsstecker (männlich) 
-1.057,00 -1.268,00

5766 Minderpreis: Öldruckbremse mit Lastanpassungsv. (Ö: inkl. Typisierung 25 km/h bis max. 12 to Gesamtgewicht)
mit Kupplungsmuffe Ausf. "Schweiz" (weiblich) anstatt Argus-Kupplungsstecker 

-548,00 -658,00

5771 Öldruckbremse mit Lastanpassungsventil, Speicher und Abreißsicherung 
(Ö: inkl. Typisierungsunterlagen für 25 km/h, Typisierung muss durch Kunde vorgenommen werden) 
mit Kupplungsmuffe Ausf. "Schweiz" (weiblich) anstatt Argus-Kupplungsstecker 

1.142,00 1.370,00

5772 mechanische Abreißsicherung mit Ölspeicher 1,5 l 1.215,00 1.458,00
5773 elektrische Abreißsicherung mit Ölspeicher 0,75 l 2.285,00 2.742,00
5776 hinterer Anschluss für Öldruckbremse 269,00 323,00

FAHRGESTELL/BRÜCKE/AUFBAU
0010 Anprallschutz mit Gummiauflage am hinteren Unterfahrschutz je Paar 58,00 70,00
0104 Werkzeugkasten (ca. Breite 600 mm, Höhe 420 mm, Tiefe 390 mm) 500,00 600,00
0110 Besen- bzw. Schaufelhalterung, schraubbar an Stirnwand waagrecht 129,00 155,00
0111 Besen- bzw. Schaufelhalterung, schraubbar an Stirnwand senkrecht 71,00 85,00
1021 rot/weiße Parkwarntafel li + re hinten 243,00 292,00
1022 zweiter Unterlegskeil samt Halterung montiert 46,00 55,00
1023 Prüfanschluss an alle Bremszylinder 50,00 60,00
1101 Kotflügel links+rechts inkl. Montage an VA vorne 170,00 204,00
1102 Kotflügel links+rechts inkl. Montage an VA hinten 170,00 204,00
1103 Kotflügel links+rechts inkl. Montage an HA vorne 170,00 204,00
1104 Kotflügel links+rechts inkl. Montage an HA hinten 170,00 204,00
1700 Rahmenverlängerung im Bereich der Stirnwand um ca. 650 mm zum nachträgl. Aufbau eines leichten Hydraulikkranes 

(max. 1100 kg), bei Auflauf- Rückfahrautomatik max. 1000 kg, ohne Montagekonsolen für Kranbefestigung 
2.728,00 3.274,00

2002 zusätzliche Querversteifungen unter Brückenboden 644,00 773,00
2164 Plateauverlängerung um 30 cm für Kistentransport 2.039,00 2.447,00
2350 Stahlboden aus hochfestem Sonderstahl QUARD 450, Materialstärke 5 mm statt des serienmäßigen 5 mm Stahlblechbodens 2.614,00 3.137,00
3002 Hestalverschlüsse 664N  anstatt Universalverschl. pro Garnitur anstatt serienmäßiger Verschlüsse; 

pro Garnitur (4 Stk. zusätzlich = 6 Stk. pro Garnitur) 
208,00 250,00

3004 je 2 Haken für Demontage auf Längswänden (pro Garnitur) links und rechts 83,00 100,00
3005 Bügel zwischen Ecksteher mit Durchgangshöhe ...... mm 552,00 662,00
3006 2. Kartoffelschieber in Rückbordwand, geänderter Hebel, Bordwand separat gefertigt. 312,00 374,00
3008 Versteifung von Rückwand pro Wand für Rückbordwand 142,00 170,00
3011 abklappbare Aufsatzwände 1x auf Bordwand klappbar 151,00 181,00
3012 Stirnwand hydr. abklappbar mit Stirnwand 600 mm (bei 800 mm AW ist klappbare Wand ebenfalls nur 600 mm,

unter klappbarer Wand um 200 mm erhöht),  doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich, nur mit AW möglich
1.556,00 1.867,00

3013 Stirnaufsatzwand abklappbar (manuell) (Stirnaufsatzwand nicht korndicht) 468,00 562,00
3270 Bordwandhebeeinrichtung mit mechanischer Seilwinde f. 1 Seite (keine doppelte BW-Hebefeder möglich) 1.509,00 1.811,00
3272 Bordwandhebeeinrichtung mit mechanischer Seilwinde f. beide Seite (keine doppelte BW-Hebefeder möglich) 2.167,00 2.600,00
3521 Hydraulikschlauchverlegung über Plateau für hydraulische seitliche Pendelwandentriegelung 445,00 534,00
3535 hydraulische Rückwandöffnung aus Pressprofilen mit 120° Öffnungswinkel nach unten, doppeltwirkend, 

400 mm hoch, ohne Schieber, Rückwand und Bordwandecksteher ACC schwarz lackiert, 
nur für Plateaubreiten 2080 mm, 2250 mm und 2410 mm innen lieferbar (nicht für Ausführung Tieflader)

2.250,00 2.700,00

3536 Schieber ca. 200x100 mm für hydraulische Rückwandöffnung aus Pressprofilen mit 120° Öffnungswinkel 483,00 580,00

Sonstige 
Zusatzeinrichtungen
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FAHRGESTELL/BRÜCKE/AUFBAU
3537 Lieferung ohne Getreide-/Kartoffelschieber 0,00 0,00
3579 zusätzliche Hydraulikleitung für Kippwerk für schnelleres Absenken 269,00 323,00
3594 Zurringe im Boden versenkt pro Stk. (unbedingt Position angeben) 163,00 196,00
3655 erhöhtes hinteres Drehlager bei hinterer Aufsatzwand um ca. 200 mm 606,00 727,00

GEWERBEZULASSUNG
1454 Stützlast 2000 kg anstatt 1000 kg mit Zugöse nach DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

anstatt mit Zugöse nach DIN 74054 (D/H: 40/31 mm) 
619,00 743,00

1457 Stützlast 1000 kg anstatt 2000 kg mit Zugöse nach DIN 74054 (D/H: 40/31 mm) 
anstatt mit Zugöse nach DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) 

619,00 743,00

5756 ABS Anlage für Zweiachsfahrzeuge 12 Volt (DL-Bremse unbedingt erforderlich) 3.276,00 3.931,00
5757 ABS Anlage für Einachs- und Tandemfahrzeuge 12 Volt (DL-Bremse unbedingt erforderlich) 2.774,00 3.329,00
5758 Minderpreis: ABS-Anlage 24 Volt anstatt 12 Volt -89,00 -107,00
7601 gewerbliche Licht- und Blinkanlage (DL-Bremse unbedingt erforderlich) inkl. gewerblicher Zulassung 25 km/h 487,00 584,00

LICHTANLAGE
1381 abnehmbarer Lampenschutz 59,00 71,00
0108 Kotspritzgummi über gesamte Breite, nur für Plateaubreite 2480 mm außen 85,00 102,00
7001 Weiße Lampen vorne und Umrißleuchten hinten 228,00 274,00
7002 Rückfahrscheinwerfer pro Stk. 167,00 200,00
7004 Begrenzungsleuchten weiß vorne und Begrenzungsleuchten weiß/rot hinten 112,00 134,00
7511 Umrissleuchten mit Gummisockel (nicht erforderlich in Verbindung mit lof Zugmaschinen) 105,00 126,00
9201 Lichtanlage 12 Volt + 24 Volt 751,00 901,00
9202 Lichtanlage 24 Volt statt 12 Volt (Stecker und Kabel 7 polig) 164,00 199,00
9203 Lichtanlage 12 Volt (Stecker 13 polig und Kabel 8 polig) 358,00 430,00
9204 Lichtanlage 24 Volt (Stecker 15 polig und Kabel 8 polig) 358,00 430,00
9210 Multipointlampen anstatt serienm. Beleuchtung 64,00 77,00

LKW VERSCHLÜSSE
0105 LKW Verschluss Record H11 pro Stück - mit Bolzen 30 mm (Achtung: Verschluss hat kein Heranholvermögen) 

nur möglich bei BW 600 mm oder 800 mm Postition bekanntgeben 
298,00 358,00

0106 LKW Verschluss Hestal 662 N pro Stück - mit Bolzen 25 mm möglich bei BW + AW ab 500 mm, 
Position bekanntgeben 

271,00 325,00

0107 LKW Verschluss Hestal 662 NP pro Stück - mit Bolzen 18 mm möglich bei BW + AW ab 500 mm 
Position bekanntgeben 

240,00 288,00

3447 Fixierung der Rückwände mit 2 Formrohren AUSSEN, verstärkter oberer Pendelwandlagerung 
mit Bolzendurchmesser 24 mm; U-Bugellagerung mit 30 mm Stärke 

458,00 550,00

3448 Fixierung der Rückwände mit 2 Formrohren INNEN, verstärkter oberer Pendelwandlagerung 
mit Bolzendurchmesser 24 mm; U-Bügellagerung mit 30 mm Stärke 

458,00 550,00

KIPPEINRICHTUNG
5199 hinterer Hydraulikanschluss mit 3-Wege-Hahn (T) mit T-Bohrung (1; 1+2; 2) 466,00 559,00
3523 hydraulische seitliche Pendelwandentriegelung links und rechts umsteckbar mit Absperrhahn, Hydraulikschlauchverlegung

unter Plateau, mit Steckkupplung bei vorderer Plateauabkantung, Betätigung gemeinsam mit Kippvorrichtung, 
(nur 1 HD-Anschluss am Zugfahrzeug erforderlich).

579,00 695,00

SONDERLACKIERUNG
6610 Aufbau RAL 2011 290,00 348,00
6620 Aufbau RAL-Farbton nach Wunsch (ausgenommen alle Perl- und Leuchtfarben sowie RAL 9006 und 9007) 621,00 745,00
6720 Unterbau RAL-Farbton nach Wunsch (ausgenommen alle Perl- und Leuchtfarben sowie RAL 9006 und 9007)

Achtung: Kipprahmen, Wagenrahmen, Achsen, Federn (bei Zweiachsfahrzeugen Zuggabel u. Vordergestell) 
in gewähltem RAL-Farbton lackiert alle anderen Komponenten des Unterbaus bleiben in Standardausführung

1.287,00 1.544,00

6721 Unterbau HB-rot anstatt Standard, Achtung: Kipprahmen, Wagenrahmen, Achsen, Federn 
(bei Zweiachsfahrzeugen Zuggabel u. Vordergestell) in gewähltem RAL-Farbton lackiert a
lle anderen Anbau-Komponenten des Unterbaus bleiben in Standardausführung

850,00 1.020,00

6800 rot/weiße Klebefolie auf  Bordwänden hinteren Ecken 115,00 138,00
HOLZRUNGEN

3581 Rungen 70 cm hoch, abklappbar mit Bolzensicherung (nur bis Plateaubreite 2,15 m außen möglich) 1.415,00 1.698,00
3582 Rungen 70 cm hoch, abklappbar, Sicherheitsentriegelung von Gegenseite, max. bis Plateaubreite 2,15 m außen 1.882,00 2.258,00
3588 Erhöhung der Rungenstöcke von serienmäßiger Höhe ca. 70 cm auf ca. 1,35 m Höhe, in der Mitte geteilt 918,00 1.102,00
3591 2 Stk. Rungenpaare (= 4 Stk.) aus Rundrohr Höhe ca.1500 mm in Stahlblechboden versenkt mit zusätzlichen

Abdeckplatten, Rungen möglichst weit außen, Längenabstand 2800 mm 1. Rungenpaar ca. 1000 mm nach 
vorderen Plateauabschluss 

2.911,00 3.493,00

VIEHAUFBAUTEN
3600 Viehwände 1000 mm Stahl, 4 tlg., ohne Viehtreppe 1.463,00 1.756,00
3610 Viehwände 1000 mm aus Stahl, 3 tlg. mit Holzviehtreppe und Hebefeder, ohne Rückwände 2.152,00 2.582,00
3620 Viehtreppe aus HOLZ mehrschicht verleimt mit perforierter Kunststoffauflage 1600 mm hoch

mit 2 Stk. Hebefedern, ohne Rückwände 
1.158,00 1.390,00

3621 Viehtreppe aus HOLZ mehrschicht verleimt mit perforierter Kunststoffauflage 1600 mm hoch 
mit 2 Stk. Hebefedern, mit hinterer Bordwand und hinteren Aufsatzwänden 

1.688,00 2.026,00

3622 Viehtreppe pendelbar gelagert 95,00 114,00
3623 klappbares Geländer 304,00 365,00

Sonstige 
Zusatzeinrichtungen
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PLANENAUFBAU
3501 Cabrio Plane bestehend aus: Aufsatzdreiecke 320 mm vorne und hinten, hydraulischer klappbarer Formrohr-

rahmen samt Hydraulikzylinder doppeltwirkend (zusätzliches doppeltwirkendes Steuergerät am Zugfahrzeug erforderlich) 
von rechts nach links klappbar (kann durch den Kunden auch von links nach rechts klappbar umgebaut werden), 
mit Spannstange bei Aufsatzwänden anstatt Spannkette, Plane ohne seitlichen Überhang, ohne Bedienplattform und mit 
Mittelspriegel, nur für Plateaugröße 5150x2480 u. 5150x2410/2480 mm erhältlich

3.787,00 4.544,00

3502 Cabrio Plane für hydr. Rückwand für 3-Seiten Kipper einschließlich Aufsatzwand 400 mm vorne links und rechts 
(keine anderen Aufsatzhöhen möglich), Aufsatzdreiecke inkl. FRR-Rahmen 460 mm vorne und hinten, 
hydraulischer klappbarer Formrohrrahmen 100 mm samt Hydraulikzylinder doppeltwirkend, (zusätzliches 
doppeltwirkendes Steuergerät am Zugfahrzeug erforderlich) von rechts nach links klappbar (kann durch den Kunden auch 
von links nach rechts klappbar umgebaut werden) für Plateaubreite 2410 mm und 2480 mm erhältlich, mit Spannstange 
bei Aufsatzwänden anstatt Spannkette, Plane mit seitlichem Überhang ca. 250  mm, ohne Bedienplattform und mit 
Mittelspriegel, im Bereich Cabrioplanenaufbau keine Korndichtheit möglich Montagearbeiten durch Kunden erforderlich, 
Lieferung nur mit demontierter Cabrioplane möglich, Montageaufwand vor Ort für Kunde ca. 6 Stunden (bei 2 Personen) - 
Kosten zu Lasten Kunde, nur für Plateaulängen bis max. 5150 mm außen erhältlich 

5.937,00 7.124,00

3534 Planenaufbau mit Rollplane bestehend aus: Aufsatzdreiecken 300 mm, Längsrohre für bessere Planenauflage li + re, 
nach rechts klappbarer Planenstange, Spanngurte mit Ratschen (2 Stk. links), Plane von links nach rechts rollbar 
mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand (für serienmäßige Brücke ohne 2. Satz AW), 
Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen Bord- und Aufsatzwand, Gesamthöhe 325 mm,
Bedienplattform und Planenaufbau werden demontiert geliefert

2.096,00 2.515,00

3533 Planenaufbau mit Rollplane bestehend aus: Aufsatzdreiecken 300 mm, Längsrohre für bessere Planenauflage li + re, 
nach rechts klappbarer Planenstange, Spanngurte mit Ratschen (2 Stk. rechts), Plane von rechts nach links rollbar 
mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand (für serienmäßige Brücke ohne 2. Satz AW), 
Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen Bord- und Aufsatzwand, Gesamthöhe 325 mm,
Bedienplattform und Planenaufbau werden demontiert geliefert

2.414,00 2.897,00

3505 Planenaufbau mit Rollplane für Sondermaße bestehend aus: Aufsatzdreiecken 300 mm, klappbarer Planenstange, 
Spanngurte mit Ratschen, Plane von re. nach li. rollbar, mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der 
Stirnwand Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen BW und AW

2.548,00 3.058,00

3538 Planenaufbau mit Rollplane für Muldenkipper PT bestehend aus: Aufsatzdreiecke 170 mm, fixer Planenstange, 
Mittelspriegel, Spanngurte mit Ratschen, Plane von links nach rechts rollbar mit Alu-Rohr und Bedienplattform 
mit Geländer an der Stirnwand, in Kombination mit hydr. Rückwand (ebene Planenauflage erforderlich), 
Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen Mulde und Aufsatzwand

3.182,00 3.818,00

3552 Planenaufbau mit Rollplane für hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorwand rechts bestehend aus: 
Aufsatzdreiecken 170 mm, klappbarer Planenstange, Mittelspriegel, Spanngurte mit Ratschen links, 
Plane von links nach rechts rollbar, mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand
Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm,

2.548,00 3.058,00

3553 Planenaufbau mit Rollplane für hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorwand links bestehend aus: 
Aufsatzdreiecken 170 mm, klappbarer Planenstange, Mittelspriegel, Spanngurte mit Ratschen rechts, 
Plane von rechts nach links rollbar, mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand
Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm

2.548,00 3.058,00

SILIERBAUFBAU SEITLICH
4260 hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorseitenwand RECHTS, Plateaubreite Brücke innen: 5080 x 2390 mm,

Stirnwand, linke Längswand und Rückwand sind Stabilatorwände mit 1500 mm Höhe, die rechte Längswand
ist eine Stabilatorwand mit 1800 mm Höhe, mittels obenliegenden Hydraulikzylindern über 90° zu öffnen, 
automatische Verriegelung der hydraulischen Seitenwand mittels Pendelwandwelle und Schließhaken vorne und
hinten auf einer Höhe von ca. 750 mm, Erhöhung des Aufbaus um 300 mm bis zur Oberkante der hydraulischen
Seitenwand, linke Längswand und Rückwand können gependelt werden, Ausführung als 3-Seiten-Kipper, 
keineÄnderung der Aufbauhöhe oder Plateaulänge möglich

7.099,00 8.519,00

4261 hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorseitenwand LINKS, Plateaubreite Brücke innen: 5080 x 2390 mm,
Stirnwand, rechte Längswand und Rückwand sind Stabilatorwände mit 1500 mm Höhe, die linke Längswand
ist eine Stabilatorwand mit 1800 mm Höhe, mittels obenliegenden Hydraulikzylindern über 90° zu öffnen, 
automatische Verriegelung der hydraulischen Seitenwand mittels Pendelwandwelle und Schließhaken vorne und
hinten auf einer Höhe von ca. 750 mm, Erhöhung des Aufbaus um 300 mm bis zur Oberkante der hydraulischen
Seitenwand, rechte Längswand und Rückwand können gependelt werden, Ausführung als 3-Seiten-Kipper, 
keine Änderung der Aufbauhöhe oder Plateaulänge möglich

7.099,00 8.519,00

Sonstige 
Zusatzeinrichtungen
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Technische Information

Hubkraftangaben der einzelnen Hubzylinderstufen

Formel zur Berechnung:

Hubkraft der einzelnen Zylinderstufen bei 175 und 200 bar Betriebsdruck: 

Zylinderdurchmesser Hubkraft in kg bei 175 bar Hubkraft in kg bei 200 bar 

 45  2800  3200 
 60  4950  5660 
 70  6750  7710 
 72  7150  8170 
 75  7750  8860 
 80 8800  10060 
 84 9700  11090 
 90  11150  12740 
 98  13200  15090 
 100  13750  15710 
 105  15150  17310 
 110  16000  18290 
 112  17250  19710 
 120  19800  22630 
 130  21800  24910 

Raumgewichte für lose aufgeschichtete Güter

1 m3 Gewicht ca. / kg 1 m3 Gewicht ca. / kg 1 m3 Gewicht ca. / kg 

Landwirtschaftliche Produkte Düngemittel Baustoffe

Erbsen 780 - 820 alle Am-Sup-Ka-Dünger 1050 Asche 900
Futterrüben 325 - 700 alle Phosphatkali- Dünger 1100 Asphalt (Makadam 2100 - 2200
Gerste 580 - 640 Ammonsulfatsalpeter ca. 800 fein) 
Hafer 400 - 500 Brandkalk 1000 - 1200 Bitukies 2000 - 2100
Kartoffeln 625 - 725 Hyperphos 1200 - 1300 (Makadam grob) 
Klee, grün 315 - 345 Hyperphos-Kali-Sorten 1000 - 1250 Erde, feucht 1930 - 2100
Klee trocken1 ca. 90 Hyperphos-Magnesia 1100 - 1200 Erde, trocken 1300 - 1500
Kohlrüben, Mohrrüben 660 - 760 Kali 900 - 1200 Kalk, gebrannt 1250
Mais (Körner) 700 - 800 Kalkammonsalpeter ca. 1000 Kalk, gelöscht 1200
Mais Frischkolben 500 - 800 Kalkstickstoff 900 - 1000 Kies 1700 - 2000
Raps 700 - 750 Kohlesaurer Kalk 1200 - 1400 Lehm, frisch 1800
Roggen 660 - 780 Kompost 900 - 1100 Lehm, trocken 1600
Rübenblätter und Rübenköpfe 350 - 370 Renaniaphosphat ca. 1200 Mörtel 1750
Stroh (Hochdruckballen 
drahtgebunden) 

ca. 150 Schwefelsäure Ammoniak ca. 1000 Sand, feucht 1700 - 2000

Stroh (Niederdruckballen) ca. 40 Stallmist 750 - 1000 Sand, trocken 1200 - 1650
Weizen 710 - 820 Superphosphat 900 - 1100 Schlacke 2500 - 3000
Wicken 760 - 800 Thomaskali 1000 - 1350 Zement, in Säcken 1950
Wiesengras, grün 325 - 345 Thomasphosphat 1400 - 1600 Ziegel 1800
Wiesenheu drahtgebunden ca. 170
Wiesenheu garngebunden ca. 150
Wiesenheu lose1 ca. 100 Brennholz2

Zuckerrüben 350 - 700
Buchenscheite 500 - 700
Eichenscheite 550 - 750
Nadelscheite 410 - 625

1
Werte unmittelbar beim Einlagern vor dem Setzen

2
 untere Wert für luftgetrocknetes (30% Feuchtigkeit), der obere Wert für grünes Holz, Mittelwert für waldtrockenes Holz

14,3;
2

2







  uckBetriebsdrrchmesserZylinderdu
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Muldenhochkipper für 
den Weinbau

Art. Nr. Beschreibung
Preis 

exkl. 20% 
USt.

Preis 
inkl. 20% 

USt.
9100001 MH 2600 Muldenhochkipper mit NIROSTA-Mulde 

Muldeninhalt ca. 2600 l, Nutzlast 2000 kg, Eigengewicht 700 kg, Muldengröße 2700 x 1600 x 1505 mm, 
Bereifung 10.0/75 - 15.3 AM (10 ply), Abkipphöhe 1320-1250 mm

9.820,00 11.784,00

9100002 MH 3900 Muldenhochkipper mit NIROSTA-Mulde
Muldeninhalt ca. 3900 l, Nutzlast 3000 kg, Eigengewicht 1000 kg, Muldengröße 3600 x 1600 x 1505 mm, 
Bereifung 10.0/75 - 15.3 AM (10 ply), Abkipphöhe 1320-1250 mm 

11.140,00 13.368,00

FAHRGESTELL
9101100 hintere Anhängervorrichtung 70,00 84,00

ABSTÜTZVORRICHTUNG
9106110 Stützrad anstatt Stützspindel 318,00 382,00

ZUBEHÖR
9109900 hintere Lichtsteckdose 35,00 42,00
9109901 NIRO-Metall-Leiste mit Gummi 150 mm breit 150,00 180,00
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Art. Nr. ÜBERLADESCHNECKEN MIT RÜCKWÄRTIGER ABGABE
Preis 

exkl. 20% 
USt.

Preis 
inkl. 20% 

USt.
9200000 Überladeschnecke GNA 610

gerade Überladeschnecke, Länge 3,25 m, Durchmesser 150 mm, verzinkte Stahlausführung mit verstärktem
Einzug, Hydromotor m. Absperrhahn, 1 Satz Anbauteile, Gestänge für Höhenverstellung, Trichter mit 
Restentleerung, 2 x 1,80 m Hydraulikschläuche mit Kupplung, Einlauftrichter verzinkt und pulverbeschichtet, 
verstärkter Doppelwendel im Einzug auf Griff, Seilwinde mit Anbaukonsole 

3.012,00 3.614,00

9200005 Überladeschnecke GNA 710
gerade Überladeschnecke, Länge 3,25 m, Durchmesser 180 mm, verzinkte Stahlausführung mit verstärktem
Einzug, Hydromotor m. Absperrhahn, 1 Satz Anbauteile, Gestänge für Höhenverstellung, Trichter mit 
Restentleerung, 2 x 1,80 m Hydraulikschläuche mit Kupplung, Einlauftrichter verzinkt und pulverbeschichtet, 
verstärkter Doppelwendel im Einzug auf Griff, Seilwinde mit Anbaukonsole 

3.485,00 4.182,00

9200010 Überladeschnecke GVA 610 NIROSTA Ausführung 
gerade Überladeschnecke, Länge 3,25 m, Durchmesser 150 mm, Hydromotor m. Absperrhahn, 
1 Satz Anbauteile, Gestänge für Höhenverstellung, Trichter mit Restentleerung, 
2 x 1,80 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung, Seilwinde mit Anbaukonsole 

4.072,00 4.886,00

ÜBERLADESCHNECKE MIT SEITLICHER ABGABE (LINKS)
9200040 Überladeschnecke DF 716 S

Überladeschnecke mit seitlicher Abgabe, seitlich mechanisch ausklappbar, Länge ausgeklappt ca. 4.80 m, 
Durchmesser 180 mm, Normalstahlausführung grundiert und lackiert (rot), Hydromotor mit Zugventil, 
seitliche Höhenverstellung über Winde, 1 Satz Anbauteile, 2 x 1.50 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung 

4.656,00 5.587,00

9200045 Überladeschnecke DF 715 V NIROSTA Ausführung
Überladeschnecke mit seitlicher Abgabe, seitlich mechanisch ausklappbar, Länge ausgeklappt ca. 4.60 m, 
Durchmesser 170 mm, Hydromotor, seitliche Höhenverstellung über Winde, 1 Satz Anbauteile, 
2 x 1.50 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung 

6.057,00 7.268,00

9200050 Überladeschnecke DF 817 VS NIROSTA Außenrohr mit robustem Stahlgewinde 
Überladeschnecke mit seitlicher Abgabe, seitlich mechanisch ausklappbar, Länge ausgeklappt ca. 5.10 m, 
Durchmesser 200 mm, Stahlgewinde verzinkt, Hydromotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Winde,
1 Satz Anbauteile, 2 x 1.50 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung, verstärkter Einzug 

7.834,00 9.401,00

ZUBEHÖR
9209001 flexibler Auslaufschlauch bis Ø 170 mm (pro Laufmeter) 81,00 97,00
9209002 flexibler Auslaufschlauch Ø 200 mm (pro Laufmeter) 114,00 137,00
9209003 Teleskopauslaufrohr von 1,20 bis 2,40 m 244,00 293,00
9209010 Montagekosten bei Ausführung rückwärtige Abgabe 

NETTO NETTO - GILT NUR BEI MITBESTELLUNG NEUKIPPER 
650,00 780,00

9209011 Montagekosten bei Ausführung seitlicher Abgabe 
NETTO NETTO - GILT NUR BEI MITBESTELLUNG NEUKIPPER 

850,00 1.020,00

9209012 Durchgangsleitung für Hydraulikmotor (2 Stück erforderlich) 
GILT NUR BEI MITBESTELLUNG NEUKIPPER 
falls Kipper mit hydraulischer Durchschaltbarkeit ausgerüstet ist nur 1 Stk zusätzlich erforderlich 

269,00 323,00

Überladeschnecken

Andere Größen auf Anfrage 
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Art. Nr. Dimension (Load Index) Profil
max. Tragfähigkeit / kg Reifen 

Ø mm
Breite 

mm
Luftdr. 

bar
Preis   
exkl.     

20% USt.

Preis 
inkl.  

20% USt.25 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h

15.3 FELGE
18110 10.0/75 - 15.3 (10) AW 1900 1600 - - 760 270 5,00 150,00 180,00
18120 11.5/80 - 15.3 (10) AW 2450 2060 - - 850 295 4,50 180,00 216,00
18530 12.5/80 - 15.3 (14) AW 3240 2730 - - 890 315 5,00 284,00 341,00

16.0 FELGE
18130 13.0/75 - 16 (10) AW 2810 2360 - - 905 340 4,00 286,00 343,00

17.0 FELGE
18150 15.0/55 - 17 (10) AW 2730 2120 - - 860 390 3,75 290,00 348,00
18540 19.0/45 - 17 (14) AW 3220 2800 - - 865 470 3,75 431,00 517,00
18184 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service 5135 4420 3250 - 933 502 5,00 720,00 864,00
18189 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT 5135 4420 3250 - 933 502 5,00 720,00 864,00

17.5 FELGE
18190 215/75 R 17.5 (18) LKW neu Windpower

oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner
2940 2500 2395 2265 779 222 6,75 282,00 338,00

18200 245/70 R 17.5 (18) LKW neu Windpower
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

3675 3130 2995 2830 799 249 9,00 326,00 391,00

18.0 FELGE
18240 12.5/80 - 18 (12) AW 3680 2900 - - 965 315 5,00 362,00 434,00
18280 355/60 R 18 (16) MPT 3575 3045 2915 2755 890 350 5,00 592,00 710,00

19.5 FELGE
18310 285/70 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin

oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner
4250 3620 3465 3275 911 297 8,50 452,00 542,00

18580 385/55 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

5400 4600 4400 4160 918 385 8,00 742,00 890,00

18583 445/45 R 19.5 LKW neu Barkley
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

6075 5175 4950 4680 895 445 8,00 698,00 838,00

18585 445/45 R 19.5 ADM 991 neu Leao
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

6075 5175 4950 - 895 445 8,00 698,00 838,00

20.0 FELGE
18185 500/55 - 20 (12) neu AW 4580 3860 - - 1060 500 3,25 834,00 1.001,00

22.5 FELGE
18350 385/65 R 22.5 LKW runderneuert 6075 4800 4500 4500 1092 385 8,00 352,00 422,00
18370 385/65 R 22.5 LKW neu, Barum/Fulda

oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner
6075 4800 4500 4500 1092 385 8,00 796,00 955,00

18371 385/65 R 22.5 LKW neu Windpower
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

6075 4800 4500 4500 1092 385 8,00 504,00 605,00

18392 425/65 R 22.5 LKW neu Windpower/Double Coin
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

6950 5960 5660 5350 1120 430 8,50 788,00 946,00

18391 445/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner

7560 6440 6160 5824 1170 457 9,00 1.228,00 1.474,00

18394 445/65 R 22.5 LKW neu Windpower/Double Coin
oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner 

7560 6440 6160 5824 1170 457 9,00 851,00 1.021,00

18460 550/60 - 22.5 neu (16) Profil I neu 5300 5300 - - 1238 550 2,80 807,00 968,00
18466 560/60 R 22.5 155 D Flotation Pro Vredestein 6100 5280 3880 - 1240 565 3,20 1.100,00 1.320,00
18467 560/60 R 22.5 161 D Flotation Pro Vredestein 7300 6300 4620 - 1240 565 4,00 1.313,00 1.576,00
18469 560/60 R 22.5 161 D Agriterra Mitas 6244 5735 4625 - 1244 564 4,00 1.157,00 1.388,00
18470 600/50 - 22.5 (16) Profil I neu 7360 6180 - - 1170 600 3,60 1.434,00 1.721,00
18471 600/50 R 22.5 159 D Cargo X Bib Michelin 6910 5950 4380 - 1181 616 4,00 2.352,00 2.822,00
18472 650/50 R 22.5 163 D Flotation Pro Vredestein 7700 6650 4880 - 1240 650 4,00 1.754,00 2.105,00

26.5 FELGE
18473 600/55 R 26.5 165 D Cargo X Bib Michelin 8140 7000 5150 - 1348 600 4,00 2.657,00 3.188,00
18474 620/55 R 26.5 166 D Flotation Pro Vredestein 8350 7200 5300 - 1340 620 4,00 1.936,00 2.323,00
18493 650/55 R 26,5 169 D FL 630 BKT 9165 8000 5800 - 1389 645 4,00 1.754,00 2.105,00
18479 650/55 R 26,5 167 E Profil 380 Alliance 9390 7900 6320 - 1360 645 4,00 2.174,00 2.609,00
18480 710/50 R 26.5 170 D Flotation Pro Vredestein 9500 8150 6000 - 1340 710 4,00 2.016,00 2.419,00
18495 710/50 R 26,5 170 D FL 630 BKT 9480 8250 6000 - 1383 727 4,00 1.918,00 2.302,00
18496 710/50 R 26,5 170 D Profil 380 Alliance 9480 8160 6000 - 1400 732 4,00 2.489,00 2.987,00
18510 710/50 R 26.5 170 D Cargo X Bib Michelin 9480 8160 6000 - 1405 732 4,00 2.951,00 3.541,00
18512 710/50 R 26.5 170 D Agriterra 02 Mitas 9480 8160 6000 - 1395 730 4,00 1.848,00 2.218,00

komplett luftbereifte Räder 
(Reserveräder)

Technische Daten und Verkaufspreise für komplett luftbereifte Räder (Reserveräder) OHNE Reserveradhalterung

Lieferung ohne Räder nicht möglich 
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Serienmäßig lieferbare Profilausführungen
(Aufgrund technischer Weiterentwicklung können die Profilausführungen auch geringfügig anders ausgeführt sein.)

*) Bei Profilausführungen AW/I und AW/II Lieferung je nach
    Liefermöglichkeit des Reifenherstellers.

AW / I *) AW / II *)
MPT  

(Agro Trailer) ADM 991

LKW
Ridemax
FL 693 M

IMP 
(Multi-Service) Profil I

Cargo X BIB Flotation Pro
Agriterra /

Agriterra 02 Barkley

FL 630 Profil 380



Unsere Qualität ist die Basis für Ihren Erfolg.

Stabilität

Flexibilität
Qualität
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