JAKO TIGER 35 ENKELAS

Standaard uitvoering Jako Tiger 35 enkelas Kipwagen:
• Bakmaat 3300 x 1900 x 400 mm
• Stalen bodemplaat en stalen zijschotten 3 mm dik
• Laadvloerhoogte 95 cm
• FAD as 60 mm vkt., spoorbreedte 1600 mm, steek 6-gaats, ongeremd
• UNP-140 balkchassis met ondertrekhaak met draaibaar trekoog (opleghoogte 45 cm.)
• Handbediend inklapbaar steunwiel
• 3-traps kipcilinder met 3,5 liter inhoud
• Kompleet met verlichting en reflectoren
• Afneembare rongen
• Neerklapbare, afneembare verzinkte zijborden
• Bovenscharnierende achterklep met handbediende ontgrendeling
• 2x BKT banden 11,5x80x15,3 10 ply AW (85x30 cm)
• Maximaal totaalgewicht; 3.500 kg
• Maximaal laadinhoud (met opzetschotten); ca. 7,5 m³
Tevens is deze kipper verkrijgbaar met o.a.:
• FAD as 60 mm vkt., steek 6-gaats, hydraulisch geremd (300x60)
• Opzetschotten
• Dubbele deuren i.p.v. achterklep
• Dubbele deuren i.c.m. achterklep
• 3-zijdig kippend
Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op

WWW.JAKO-LANDBOUW.COM

JAKO TIGER KIPWAGENS - UW PARTNER VOOR TRANSPORT!
JAKO LANDBOUWMACHINES

Harskamperweg 30
3774 JP Kootwijkerbroek
Tel: +31(0) 342 – 442524 Fax: +31(0)342 – 441775
Website: www.jako-landbouw.com Email: info@jako-landbouw.com

JAKO TIGER 50 ENKELAS

Standaard uitvoering Jako Tiger 50 enkelas Kipwagen:
• Bakmaat 3500 x 2000 x 400 mm
• Stalen bodemplaat 4 mm dik en schotten 3 mm dik
• Laadvloerhoogte 95 cm
• FAD as 70 mm vkt., spoorbreedte 1600 mm., steek 8-gaats, hydraulisch geremd (300x60)
• UNP-180 balkchassis met ondertrekhaak met draaibaar trekoog (opleghoogte 45 cm.)
• Hydraulische steunpoot
• Compleet met verlichting en reflectoren
• 4-traps kipcilinder met 3,5 liter inhoud
• Afneembare rongen
• Neerklapbare, afneembare verzinkte zijborden
• Bovenscharnierende achterklep met handbediende ontgrendeling
• 2 x BKT banden 15.0/55x17 (85x40 cm)
• Maximaal totaalgewicht; 5.000 kg
• Maximaal laadinhoud (met opzetschotten); ca. 8,4 m³
Tevens is deze kipper verkrijgbaar met o.a.:
• Opzetschotten
• 3-zijdig kiepend
• Dubbele deuren i.c.m. achterklep
• Boventrekhaak
• Snipperkipper met hefinrichting
Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht bij onze dealers of kunt u kijken op

WWW.JAKO-LANDBOUW.COM

JAKO TIGER KIPWAGENS - UW PARTNER VOOR TRANSPORT!
JAKO LANDBOUWMACHINES

Harskamperweg 30
3774 JP Kootwijkerbroek
Tel: +31(0) 342 – 442524 Fax: +31(0)342 – 441775
Website: www.jako-landbouw.com Email: info@jako-landbouw.com

