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2  BESCHRIJVING VAN DE MACHINE EN DE ALGEMENE WERKINGSPRINCIPES 
 

2.1  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE MACHINE   

 

Landbouwaanhangwagen met dichtbij elkaar geplaatste assen, met automatisch                         
kantelmechanisme aan achterzijde (hydraulisch of mechanisch). 
 

2.2  ALGEMENE WERKINGSPRINCIPES 
 

De landbouwaanhangwagen moet gekoppeld zijn aan een landbouwtractor voor het laden,   
transporteren en lossen van landbouwproducten, met uitzondering van gevaarlijke stoffen. 

Het lossen gebeurt door het kiepen van de kuip aan de achterzijde, wat mogelijk gemaakt wordt 
door een hydraulische installatie die kan worden uitgerust met een onafhankelijke, hydraulische 
pomp, verbonden met de aftakas van de tractor door een dubbele cardankoppeling. Vanaf de 
tractor stuurt men, na de hydraulische klep achteraan te hebben geopend, de aftakas of de        
verdeler aan, zodat olie naar het circuit wordt gestuurd dat gebruikt wordt door een cilinder, wel-
ke ervoor zorgt dat de kuip wordt gekipt zodanig dat het materiaal wordt gelost. 

Het commando van de aftakas van de tractor moet gekozen worden op 540 rpm of 1000 rpm 
volgens de aanwijzingen op het pictogram in de nabijheid. 
 

3  REPRODUCTIE, IDENTIFICATIE EN BELANGRIJKE KENMERKEN VAN DE               
MACHINE 

 
VOERTUIG NL27 

 
 

INTERNE CODE AC BC AD BD 

Fig. nr. NL27-1 NL27-1 NL27-1A NL27-1A 

HOMOLOGATIE LDA3060 LDA3060A LDA3060B LDA3060C 

Carrosserie 
Kantelbare 
kuip achter 

Kantelbare 
kuip achter 

Kantelbare 
kuip achter 

Kantelbare 
kuip achter 

Afmetingen (mm)         

Totale lengte 8.830 8.830 8.830 8.830 

Overhang achter 1.900 1.900 1.850 1.850 

Midden trekoog – 1ste 4.150 4.150 4.100 4.100 

Afstand 1ste – 2de as 1.350 1.350 1.400 1.400 

Afstand 2de - 3de As 1.350 1.350 1.400 1.400 

Gewicht (kg)     

Ledig gewicht leeg 7900 7900 7900 7900 

Toegestaan totaal gewicht  20000 20000 20000 20000 

Toegestaan gewicht op    
trekoog 

1850 1850 1850 1850 

Toegestaan gewicht op     
assen 

18150 18150 18150 18150 

Max toegestaan gewicht op 
trekoog 

2500 2500 2500 2500 
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Max toegestaan gewicht op 
1ste as 

6200 6200 6200 6200 

Max toegestaan gewicht op 
2de as 

6200 6200 6200 6200 

Max toegestaan gewicht op 
3de as 

6200 6200 6200 6200 

Remsystemen         

Rem Pneumatisch Hydraulisch Pneumatisch Hydraulisch 

Handrem 
In combinatie 
met gewone 

rem 

In combinatie 
met gewone 

rem 

In combinatie 
met gewone 

rem 

In combinatie 
met gewone 

rem 

Banden (a) (a) (b) (b) 

Ophanging 
Hydraulisch of 
pneumatisch 

Hydraulisch of 
pneumatisch 

Hydraulisch of 
pneumatisch 

Hydraulisch of 
pneumatisch 

LEGENDA 

A = Pneumatisch remsysteem 

B = Hydraulisch remsysteem 

C = Tussenafstand assen 1350 mm 

D = Tussenafstand assen 1400 mm 

INTERNE CODE A B 

Fig. nr. NL28-1 NL28-1 

HOMOLOGATIE LD/A4022 LD/A4022A 

Carrosserie Kantelkuip Kantelkuip 

Afmetingen (mm)     

Totale lengte 9.820 9.820 

Overhang achteraan 2.200 2.200 

Midden trekoog – 1ste as 6.140 6.140 

Afstand 1ste - 2de as 1.400 1.400 

Afstand 2de - 3de as 1.400 1.400 

Gewicht (kg)     

Ledig gewicht 8600 8600 

Toegestaan totaalgewicht 20000 20000 

Gewicht op trekoog 1880 1880 

Gewicht op assen 18120 18120 

Max gewicht op trekoog 2500 2500 

Max gewicht op 1° as 6800 6800 

Max gewicht op 2° as 6800 6800 

Max gewicht op 3° as 6800 6800 

VOERTUIG: NL28 
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Remsystemen     

Voetrem Pneumatisch Hydraulisch 

Handrem In combinatie met gewone 
rem 

In combinatie met gewone 
rem 

Banden (a) (a) 

Ophanging Hydraulisch Hydraulisch 

LEGENDA 

A = Pneumatisch remsysteem 

B = Hydraulisch remsysteem 

4 - Bedieningsorganen 
 

Afhankelijk van het type installatie, kunnen er verschillende bedieningsorganen zijn. 
Hieronder tonen we de verschillende leverbare installaties: 
 

A – Installatie met pomp en as: (Zie figuur hieronder)  

 

Pomp 

 

Aanzuiging 

 

Toevoer 

 

Elektrische verdeler 

 

Afvoer naar filter 

 

verbruiker 

 

Aanvullende  
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B – Installatie met buis en ventiel: is een installatie waarbij de verbruikerrechtstreeks verbon-
den is met de tractor. In dit geval wordt het commando vanaf de tractor gegeven door de           
bediener vanaf de bestuurdersplek. 

 

Voor installatie A kunnen de commando’s de volgende zijn: 

 

1. Pneumatisch op de verdeler 

2.   Elektrisch op de verdeler 

 

De functionaliteit en het gebruik van de commando’s hierboven worden uitgelegd bij levering, 
zoals ondertekend op het formulier INSTRUCTIEFORMULIER 01 

5  TABEL GEVARENTEKENS OP DE WERKPLEK EN RONDOM DE MACHINE 

Hieronder worden de tekens getoond en verklaard welke door hun indicatie en plaats informeren 
over de gevaren van het/de voertuig(en) in kwestie: 

Teken D01: 

Geeft het spatgevaar aan van vloeistoffen onder druk die met geweld uit                       
onvoorziene scheuren stromen, dit kan verwondingen toebrengen aan iedereen die 
zich in de buurt bevindt. 

Plaatsing: nr.1 voorzijde 

nr.2 op de zijkant achteraan wanneer het voertuig uitgerust is met een    
hydraulische klep 

Teken D02: 

Geeft aan dat men zorgvuldig de gebruikshandleiding moet lezen. 

Plaatsing: nr.1 voorzijde. 

Teken D03: 

Geeft het gevaar aan in de buurt van banden, nl.: het gevaar om overreden te 
worden wanneer de bestuurder een verkeerd manoeuvre uitvoert; het gevaar 
om bedolven te worden onder stenen en het gevaar om geraakt te worden      
onder stukken van een band bij ontploffing. 

Plaatsing: nr.2 op de zijkant, vóór de wielen. 
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Teken 04: 

Geeft aan dat er op die plaats een orgaan is dat linksom (cardanas) draait waarvan 
de maximale rotatiesnelheid 540 rpm of 1000 rpm is. 

Plaatsing: nr.1 vooraan het voertuig, enkel wanneer dit uitgerust is met een         
hefinstallatie met pomp. 

Teken D05: 

Geeft een plettingsgevaar voor het lichaam aan bij het neerlaten van de kuip of het 
sluiten van de klep. 

Plaatsing: nr.1 kuip: voorste positie; 

                   nr.2 klep: achterste positie. 

Teken D06: 

Geeft een plettingsgevaar aan voor de handen bij het neerlaten van de kuip of het 
sluiten van de klep. 

Plaatsing: Zie teken D05. 

Teken 07: 

Geeft aan dat men het handmatige commando (neerlaten van de kuip) niet mag  
activeren wanneer het rotatie-element (cardanas) in werking is. 

Plaatsing: nr.1 in voorste positie, enkel wanneer het voertuig uitgerust is met een 
hefinstallatie met pomp. 

Teken D08: 

Geeft aan dat er een smeerpunt in de buurt is. 

Plaatsing: In de buurt van alle smeerpunten.  

Teken D09: 

Toont het gevaar bij het neerlaten van de kuip en de klep 
achteraan bij sluiting. 

Plaatsing: nr.1 voorste positie; 

                  nr.1 achterste positie. 
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Teken D10: 

Geeft aan wat er geschreven staat, aangezien door de       
geringe zichtbaarheid naar achteren, of door de golvingen in 
het terrein, zich gevaarlijke of oncontroleerbare situaties 
kunnen voordoen. 

Plaatsing: nr.2 op de zijkant. 

Teken M27 

Geeft de voorgeschreven druk aan van de        
banden. 

Plaatsing: nr.2 op de zijkant ter hoogte van de 
wielen. 

6  BEVEILIGINGEN 

De beveiligingen op het voertuig zijn de volgende: 

 

a. Vaste beveiliging op de voorkant van het voertuig voor de behuizing van de cardanas, welke 
als functie heeft de toegangsruimte tot de roterende organen af te schermen, ter bevordering 
van de veiligheid; 

b. ‘parachuteklep’ vóór de hefcilinder, welke als functie heeft, in het geval van een scheur in de 
olieleidingen, om het neerlaten van de kuip te regelen zonder de structuur te beschadigen 
wanneer het verlies meer dan 90 l/min is, en de kuip te blokkeren wanneer de scheur een  
verlies veroorzaakt van meer dan 90 l/min; (Zie hydraulische schema’s RMI-01 en RMI-01A) 

c. kleprand wordt op aanvraag op de uitrusting geplaatst, om te voorkomen dat er objecten uit 
het voertuig vallen wanneer het in werking is; 

d. een afsluitklep om te vermijden dat de klep per ongeluk open gaat wanneer de kuip neer     
gelaten is; 

e. Gestuurde dubbele terugslagkleppen op de cilinders om de achterklep te openen (wanneer 
het voertuig hiermee uitgerust is), welke voorkomen dat de klep open gaat, en wanneer deze 
open is, dat de klep ongewild sluit. 

f. Akoestisch signaal dat de hefbeweging en de opening van de achterklep aangeeft,                  
onafhankelijk van de prioriteit waarmee beide handelingen worden uitgevoerd. 

g. Beschermhuls van pvc voor alle flexibele, hydraulische leidingen die langs de buitenkant van 
het chassis zitten: dit om het risico te verminderen op spatten van vloeistoffen onder druk bij 
scheuren; 

7  CONVERSIETABEL VAN DE MEETEENHEDEN 

Conversietabel metrisch systeem >< Angelsaksisch systeem 

 

Lengte: 1 m = 1000 mm = 100 cm = 0,001 km = 39,3701 in = 3,2808 ft 

Oppervlakte: 1 m² = 1550,0048 in² = 1550,0048 sq. In 

Druk: 1 bar = 10.000 x N/m² = 100000 Pa = 100 Mpa = 14,503 lbf/in² 
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Massa: 1 kg = 2,2046 lb 

Kracht: 1 N = 0,2247 lbf 

Debiet: 1 m³/s = 0,1667x10-4 l/min = 3663003,663 in³/min 

Volume: 1 m³ = 61012,8127 in³ = cu.in = 353107 ft³ 

Snelheid:  1 m/s = 3,6 km/h = 3,2808 ft/s 

Koppel: 1 Nm = 1J = 0,7374 ftxlbf 

Vermogen:  1 W = 0,7374 (ftxlbf)/s 

8  DEFINITIES 
 

Hieronder worden twee figuren weergegeven (DEF01 en DEF02) ter verduidelijking van de          
gebruikte termen in deze handleiding: 

 

1 Trekoog 

2 Dissel 

3 Steun voor 

4 Chassis 

5 Kuip 

6 Verbindinsvleugel van de klep 

7 Klep achter 

8 Cilinder voor het openen van de 

klep achter 

9 Cilinder voor het heffen van de 

kuip 

10 Volledig wiel 

11 Bladveer 

12 As  

13 Torpress voor pneumatische          

ophanging 

14 Cilinder pneumatische rem 

15 Steun voor leiding 
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9 Cilinder voor het openen van de klep achter 

11 Bladveer 

12 As 

13 Torpress voor pneumatische ophanging 

14 Cilinder pneumatische rem 

9  TOEBEHORENLIJST 

Lijst van optionele toebehoren: (niet standaard) 
 

 Bord laadbak 0,40 m 

 Bord laadbak 0,80 m 

 Zijbord laadbak voor gemalen producten 

 Steun voorzijde met onafhankelijke handpomp 

 Steun voorzijde verbonden met de tractor met aangestuurde dubbele terugslagklep 

 Hefinstallatie met pomp en cardanas 

 Hydraulische installatie met elektronverdeler 

 Handmatige commando’s 

 Elektrische commando’s 

 Pneumatische commando’s 

 Beklede wielen 

 Gebruikte wielen 

 Nieuwe wielen 

 Hydraulische klep achter 

 Hoogte vastbord 1.35 m 
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 Bord laadbak voorzijde 80 cm met hydraulische opening 

 Zelfsturende as met rem 

 Dissel met bladveer 

 Steun voor leidingen voor de bediening 

 Pneumatische of hydraulische ophangingen 

10  ADRESSENLIJST VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN LEVERANCIERS 
VAN TOEBEHOREN EN WISSELSTUKKEN 

In geval van assistentie moet de gebruiker zich wenden tot de persoon of firma die hem het     
product verkocht heeft, waarvan de gegevens in het kader hieronder staan, dit moet de koper 
controleren. 

Verder kan de gebruiker altijd contact opnemen met de firma die het product heeft gemaakt. 

Stempel en handtekening van de verkoper: 

 

Stempel en handtekening van de verkoper: 

 

  

  

11  GEBRUIKSINSTRUCIE EN ONDERHOUD 

1 OPSLAG, VERPLAATSING EN TRANSPORT 

1.1 OPSLAG 

 

Er bestaan twee mogelijkheden: 
 

1. De machine wordt gemonteerd verzonden; 

2. De machine wordt gedemonteerd verzonden (Zie Fig. CAR-01); 

Mogelijkheid 1. 

De machine kan volledig, met wielen en toebehoren, opgeslagen worden. Bij een dergelijke     
configuratie ontstaan er geen stabiliteitsproblemen of risico’s voor personen . Het wordt          
aangeraden om de machine tegen weersinvloeden te beschermen zodat het beschermingsniveau 
door het vernis of een andere behandeling verlengd wordt.  
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Mogelijkheid 2. 

Wanneer de machine, om economische redenen of voor transport, gedemonteerd moet worden 
getransporteerd, dan toont Fig. CAR-01, de correcte manier om de voertuigen op te slaan. Ook 
in dit geval wordt het aangeraden om de machine tegen weersinvloeden te beschermen om          
dezelfde redenen als bij Mogelijkheid 1. 

1.2 VERPLAATSING EN TRANSPORT 

Ook in dit onderdeel bestaan er twee mogelijkheden: 
 

1. Machine gemonteerd verzonden; 

2.  Machine gedemonteerd verzonden; 
 

1. Bij de gemonteerde verzending wordt de machine verplaatst in de laadfase in de fabriek met 
twee kranen die met kettingen, zowel vooraan (trekoog) als achteraan (onderste deel van de 
tegenovergestelde dwarsbalken van de kuip) verbonden worden zodanig dat een stabiele     
situatie gecreëerd wordt, zie de figuur onderstaand op deze pagina. 

De machine wordt op het voertuig voor transport geplaatst en hierop vastgemaakt aan de 
hand van touwen, een mechanische rem waarmee de aanhangwagen is uitgerust en            
driehoekige pluggen evenals nog een touw ter beveiliging. 

Bij het lossen wordt, met behulp van twee platforms, de aanhangwagen, nadat deze eerst is 
ontdaan van alle blokkeringen, aan een tractor met een massa van niet minder dan 4500 kg 
gekoppeld en door deze op de grond geplaatst. 

Ter vervanging van de platforms, kan, indien beschikbaar, een laadvloer gebruikt worden: de 
handelingen zijn dezelfde. Indien mogelijk, kan het lossen uitgevoerd worden op dezelfde     
manier als het laden: met behulp van 2 loopkranen met de benodigde eigenschappen. 
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2. Wanneer de machine gedemonteerd verzonden moet worden, volg dan het laadschema in    
Fig. CAR-01 hieronder. De volgende handelingen moeten uitgevoerd worden: 

Fig. CAR-01 

 

A)  Laad de kuip met kettingen of een ander geschikt middel dat snoert, vast te maken in het     
onderste gedeelte in de rails van de laadbak in de kuip, en in het bovenste gedeelte aan 
een dwarsbalk van 2,5 m om hieraan de bevestigingen te blokkeren opdat de lading niet 
zijwaarts kan verschuiven. Vervolgens de balans, bij het opheffen, nagaan voordat de     
lading verplaatst wordt. (Zie Fig. CAR-01 hierboven); 

 

Volgende handelingen uitvoeren bij het uitladen: 
 

A) De kuip vastmaken zoals beschreven in punt a, om deze te laden en op de grond te      
plaatsen; 

B)  Alle toebehoren uit de kuip uitladen; 

C)  Het chassis uitladen door het aan de langsliggers of de dwarsbalken vast te maken om een 
correcte en gebalanceerde configuratie te verkrijgen; 

 

Het lossen kan ook gebeuren aan de hand van een mobiele kranen of heftrucks. Al diegenen die 
de gedemonteerde voertuigen helpen laden en lossen, worden door ons bij transport                 
geïnstrueerd. 

Het wordt aanbevolen om de compatibiliteit van de gebruikte uitrusting met het gewicht van 
de te laden of te lossen voertuigen na te gaan. Dit om eventuele risico’s op defecten bij de    
heftoestellen te beperken bij het opnemen en het heffen. De stabiliteit van de lading moet     
altijd gecontroleerd worden voor deze verplaatst wordt.  
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Massa van de machine: (Zie Hfdst. 3) 

Indien de machine gedemonteerd geladen en gelost wordt, moet men bedenken dat het        
gewicht van het chassis gelijk is aan 3/5 van het totale gewicht en dat dat van de kuip gelijk is 
aan 3/5 van het totale gewicht. 

 

Afmetingen van de machine: (Zie Hfdst. 3) 

2  ASSEMBLAGE, MONTAGE 
 

2.1 ASSEMBLAGE EN MONTAGE 

1.  Bij de machines die in hun geheel verzonden worden, bestaan er geen problemen bij de           
montage aangezien dit in de fabriek met de geschikte middelen en beveiligingen is gebeurd. 

2.  Bij de machines die gedemonteerd verzonden worden, wordt er, daar deze enkel voor            
buitenlandse invoerders bestemd zijn, en daar de machine niet meer gemonteerd, geladen of    
gedemonteerd mag worden tijdens de hele levensduur, een handleiding meegegeven met de 
montagemogelijkheden. Denk eraan dat de personen die het voertuig laden en monteren een 
specifieke cursus gevolgd hebben bij onze firma en dat deze gevormd zijn om alle                
handelingen correct uit te voeren. 

3- INWERKINGSTELLING, TESTEN, PROEFDRAAIEN 

3.1 INWERKINGSTELLING (AFSTELLEN) 

Wordt in de fabriek uitgevoerd vóór de laatste test 

3.2 TESTEN 

Wordt in de fabriek uitgevoerd voor het leveren van het materiaal en omvat: 

1. Visuele controle op slijtage en afschuring van de banden (indien hiermee uitgerust en indien 
ze gebruikt zijn); 

2. Controle van de druk van de banden; 

3. Controle van het remsysteem; 

4. Controle van de normale werking van de geluids- en verlichtingapparatuur; 

5. Controle op lekken van de hydraulische en pneumatische remsystemen; 

6. Controle van de werking van de veiligheidskleppen; 

7. Controle van de snelheid van de actuatoren; 

8. Controle van de CE-markering, de plaatsing van de typeplaatjes, herkenningsplaatjes en van 
de eventuele stempels; 

9. Controle van de bijgeleverde documentatie van de machine: instructie- en                               
 gebruikshandleiding, conformiteitscertificaat en andere bij de wet verplichte documentatie. 
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3.3 PROEFDRAAIEN 

Gedurende het proefdraaien moet men een aantal controles uitvoeren zoals vermeld in de tabel 
PROEFDRAAIEN van Hoofdstuk 6 over onderhoud, inspecties en controles; 

 

Het wordt aangeraden om het voertuig niet tot toegelaten last te laden bij de eerste                    
ingebruikname, maar wel om bij de eerste handelingen gehalveerde ladingen te hanteren, om 
dan na 30 tot 40 ladingen het maximum te bereiken. Dit om de lasconstructie geleidelijk te      
kunnen laten uitzetten.  

4  WERKING, STOPZETTEN (NORMAAL EN CORRECT GEBRUIK VAN DE MACHINE) 

4.1 WERKING 

De werking van de machine varieert naargelang het type van de gemonteerde, hydraulische     
hefinstallatie: 

1. Hefinstallatie met pomp: de volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden voor      
inwerkingstelling: 

 Het voertuig aan de tractor koppelen; 

 De steun vooraan of van de tractor opheffen, of indien dit een losstaande installatie is, de 
hendel van de handpomp naar links draaien en deze weer in de  

 rustpositie plaatsen. Indien de steun achteraan mechanisch is, de hendel in de tegen-         
gestelde richting draaien en vervolgens deze weer terugplaatsen; 

 De elektrische kabels van de visuele signalisatie- en verlichtingsinstallatie en de hydraulische 
leidingen met de tractor verbinden. Waarbij men er moet op letten om de respectieve          
leidingen, in het geval het om dubbel gebruik gaat, met de juiste verdeler te verbinden en 
bij enkel gebruik, geen twee op dezelfde verdeler aan te sluiten; de leidingen van                
pneumatische installaties eventueel verbinden, deze kunnen, indien aanwezig, die van het 
remsysteem of hefinstallatie zijn; 

 Controleren of de handrem werkt en deze eventueel ontkoppelen; 

 De cardanas met de tractor en het voertuig verbinden en de rotatiesnelheid kiezen volgens 
het pictogram op het voertuig en volgens de instructies bij de aflevering van het voertuig; 

 Het voertuig laden met de voorziene materialen volgens het gamma van toepassingen en de 
toegelaten last; 

 Het materiaal vervoeren tot op de bestemming en het voertuig positioneren daar waar het 
gelost moet worden: indien de aanhangwagen uitgerust is met een gestuurde as, blokkeer 
dit dan met het commando van de verdeler van de tractor alvorens hem in zijn achteruit te 
zetten; 

 De kuip ongeveer zo’n 10 cm opheffen om de terugslagklep voor het openen van de               
achterklep vrij te maken; 

 De achterklep openen als het voertuig uitgerust is met een hydraulische achterklep; 

 De aftakas van de tractor aankoppelen en de cardanas laten roteren (denk eraan dat het     
lossen moet gebeuren op een harde ondergrond, zonder helling die dwars staat op de                
rijrichting); 
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 Wanneer de eindschakelaar intervenieert, of daarvoor als de lading gelost is, de cardanas 
van de tractor stoppen; 

 Langzaam vooruit rijden om de kuip volledig te laten leeglopen; 

 Uit de tractor stappen, nagaan of er bij het sluiten van de klep achterin niets is achter-       
gebleven wat de vorm van de klep zou kunnen beschadigen en of er geen personen in de 
buurt zijn; vervolgens het commando (elektrisch, pneumatisch of mechanisch) om de kuip 
achter op de aanhangwagen neer te laten, geven, waarbij men er op moet letten of er geen 
personen aanwezig zijn, vooral in het achterste deel, maar ook voorin; 

 Instappen in de tractor en met de verdeler van de tractor, wanneer het voertuig uitgerust is 
met een hydraulische klep, de klep in het achterste deel sluiten en daarbij opletten of er 
mensen zijn in die zone. Om dit gevaar te beperken raden wij aan om zeer langzaam vooruit 
te rijden tijdens deze handeling. 

2. Hefinstallatie zonder pomp: 

 

 Het voertuig aan de tractor koppelen; 

 De steun achteraan of van de tractor opheffen, of indien dit een losstaande installatie is, de 
hendel van de handpomp naar links draaien en deze weer in de rustpositie plaatsen. Indien 
de steun vooraan mechanisch is, de hendel naar links draaien; 

 De elektrische kabels van de visuele signalisatie- en verlichtingsinstallatie en de hydraulische 
leidingen met de tractor verbinden. Waarbij er moet opgelet worden om de respectieve    
leidingen, bij dubbel gebruik, met de juiste verdeler te verbinden en bij enkel gebruik, twee   
op dezelfde verdeler; de leidingen van pneumatische installaties eventueel verbinden, deze 
kunnen, indien aanwezig, die van het remsysteem zijn; 

 De commandoleiding voor de olie moet aan een verdeler van de tractor gekoppeld zijn die 
het blokkeercommando niet in positie heeft en tijdelijk niet in het midden open is: olie niet 
vrij laten circuleren in rustpositie. 

 Controleren of de handrem werkt en deze eventueel ontkoppelen; 

 Het voertuig laden met de voorziene materialen volgens het gamma van toepassingen en de 
toegelaten last van de lading; 

 Het materiaal vervoeren tot op de bestemming en het voertuig positioneren daar waar het 
uitgeladen moet worden: indien de aanhangwagen uitgerust is met een gestuurde as,     
blokkeer dit dan met het commando van de verdeler van de tractor, alvorens hem in zijn 
achteruit te zetten;  

 De kuip ongeveer zo’n 10 cm opheffen om de terugslagklep voor het openen van de         ach-
terklep vrij te maken; 

 De achterklep openen als het voertuig uitgerust is met een hydraulische achterklep; 

 Olie, aan de hand van de hendel op de verdeler van de tractor, naar de hefcilinder sturen 
om de kuip te laten kippen (denk eraan dat het lossen moet gebeuren op een harde on-
dergrond, zonder helling die dwars staat op de rijrichting); 

 Wanneer de eindschakelaar intervenieert of daarvoor als de lading gelost is, de hendel 
loslaten; 

 Langzaam vooruit rijden om de kuip volledig te laten leeglopen en zorgen dat er geen ob-
stakels ontstaan bij het sluiten van de klep; 

 Dezelfde hendel omzetten om de kuip weer neer te laten, waarbij men er specifiek op 
moet letten of er achter of in de directe omgeving geen personen aanwezig zijn; 
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 Met de verdeler van de tractor, wanneer het voertuig uitgerust is met een hydraulische 
klep, de klep achter sluiten en daarbij opletten of er mensen zijn in die zone. Om dit       
gevaar te beperken raden wij aan om zeer langzaam vooruit te rijden tijdens deze         
handeling. 

4.2  VOLLEDIG GAMMA VAN DE VERSCHILLENDE TOEPASINGEN 

Het voertuig in kwestie is geschikt om landbouwproducten en materialen uit landbouwproductie 
die niet schadelijk zijn te laden, te transporteren en te lossen, binnen de gestelde limieten van 
het gewicht en de snelheid in deze handleiding voorzien zijn of door die van de verschillende                                
nationale en Europese verkeersvoorschriften, als deze restrictiever zijn. 

4.3 AANGEBRACHTE BESCHERMINGEN 

Er wordt een vaste bescherming aangebracht op de aanhangwagen, om de kap van de                
aftaktussenas in vast te zetten en om te vermijden dat bewegende delen personen ernstig         
kunnen bezeren. Deze bescherming kan verwijderd worden met een sleutel of ander geschikt    
gereedschap. Zie onder andere Hoofdstuk 8. Er is verder een geluidssignaal dat het begin van de 
activiteit van de machine weergeeft. Het bestaat uit een zoemer die verbonden is met een      
drukregelaar, die in werking treedt wanneer de druk in ongeacht welke hydraulische leiding      
boven 10 bar komt. De hierboven genoemde systemen moeten in hun geheel onderhouden     
worden en, indien nodig, vervangen.  

4.4  STOPZETTEN 

Aan het einde van de werkdag om de machine in ruststand te plaatsen: 

 De hydraulische steun vooraan laten zakken, of met de handpomp wanneer het om een       
losstaande installatie gaat, ofwel, door de hendel van de verdeler van de tractor, indien dit 
systeem er rechtstreeks mee verbonden is. Wanneer het om een mechanische steun vooraan 
gaat, de hendel in rechtsom draaien na deze uit de rustpositie gehaald te hebben en te       
hebben vastgezet om de werkpositie; 

 De cardanas van de tractor ontkoppelen wanneer het voertuig is uitgerust met een                     
kantelinstallatie met pomp; 

 Alle leidingen die met de tractor verbonden zijn loshalen, of ze nu hydraulisch, elektrisch of 
pneumatisch zijn; 

 De aanhangwagen loskoppelen van de tractor; 

 Op de parkeerrem zetten als deze niet automatisch is. 

Bij het stopzetten moet het voertuig volledig uitgeladen zijn en de ontkoppelingen van de     
verschillende systemen moeten gebeuren wanneer de tractor uit staat. 
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5  SLECHTE WERKING, STORING, SCHADE (BUITENGEWOON EN INCORRECT GEBRUIK VAN 
DE MACHINE) 

Alle handelingen moeten uitgevoerd met het voertuig uit en vast op de grond, afgesloten van 
alle energiebronnen, zodanig dat het zich niet over de lengte of overdwars kan bewegen en met 
de kuip in ruststand. 

TYPE STORING OORZAAK TE ONDERNEMEN ACTIE 

Het niet kunnen aankoppelen 
van verbindingsstukken 

Incompatibiliteit tussen de 
verbindingsstukken van het 
voertuig en van de tractor 

De snelkoppelingen aan de 
zijkant van het voertuig ver-
vangen. 

De kuip gaat niet omhoog 

1. Klep maximale druk stuk; 

2. Pomp stuk; 

3. Leiding stuk; 

4. Snelkoppeling niet;        
compatibel; 

5. Overbelasten; 

6. Geen olie in het reservoir; 

7. Verdeler stuk; 

1.   Hulpdienst opbellen; 

2.   Hulpdienst opbellen; 

3.   Hulpdienst opbellen; 

4.   Snelkoppelingen             
vervangen; 

5.  De kuip uitladen of de     
lading naar de achterkant    
verplaatsen; 

6.   Vullen; 

7.  Hulpdienst opbellen; 

Bij het neerlaten blijft de kuip 
geblokkeerd in kippositie 

1.  Parachute klep vuil of niet 
geijkt; 

2.  Leidingen stuk; 

3.  Hefcilinder opgeblazen; 

4.  Verdeler stuk; 

1.  Nagaan of er geen kapotte 
leidingen zijn; 

2.  Als de controle positief is, 
olie naar de hefcilinder  
sturen om de klep te       
deblokkeren en de kuip 
langzaam laten zakken, 
vervolgens hulpdienst    
opbellen; 

3.  Hulpdienst opbellen; 

4.  Hulpdienst opbellen; 

De hefcilinder of een ander 
onderdeel verliest olie 

1. Pakkingen versleten; 

2. Te hoge druk. 

1.   Hulpdienst opbellen voor 
vervanging; 

2.   De lading controleren. 
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De klep achteraan opent   
zonder commando 

1.   Kleppen ter blokkering 
vuil; 

2.   Lucht in de cilinders; 

3.   Vorm van de klep is niet 
goed. 

1.   Klantendienst opbellen 
voor het schoonmaken van 
de kleppen 

2.  Lucht in de cilinders      
spuiten met behoud van 
maximale druk voor enkele 
ogenblikken en in beide 
richtingen; 

3.  De juiste geometrie         
recette of de hulpdienst 
bellen. 

De zelfsturende as stuurt niet 
of komt niet op zijn plaats   
terug 

1.  Mechanische blokkering; 

2.  Olie geblokkeerd in de     
cilinders; 

3.  Schokdempers geblokkeerd 

4.  Snelkoppelingen niet     
compatibel. 

1.  de mechanische blokkering 
verwijderen; 

2.  Olie terugvorderen met de 
verdeler van de tractor tot 
het niveau waarvoor de 
blokkering zich heeft   
voorgedaan; 

3.  Schokdempers vervangen; 

4.  Snelkoppelingen              
vervangen. 

De zelfsturende as blokkeert 
niet 

1.  Olieleiding stuk; 

2.  Pakkingen van de cilinder 
stuk; 

3.  Snelkoppelingen niet com-
patibel; 

4.  Overbelast; 

5.  Diameter en breedte van 
de banden te groot. 

1.  De leidingen controleren 
en de stukke eventueel 
vervangen; 

2.  De cilinder laten                
demonteren door de   
hulpdienst en de pakkin-
gen of de volledige cilinder             
vervangen; 

3.  Het doorstromen van de 
olie in de snelkoppelingen 
nagaan en eventueel     
vervangen door andere die 
wel compatibel zijn; 

4.  De belasting terugbrengen 
naar normale waarden; 

5.  De afmetingen van de band 
nagaan en deze vergelijken 
met de aanbevolen         
afmetingen. 
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Lek in band of ontploffing van 
band 

1. Hobbelige ondergrond, 
scherpe stenen, spijkers of 
andere scherpe objecten 

2. Te veel belast 

3. Uitzonderlijke slijtage 

4. Sterk versleten 

5. Hoge snelheid ten opzichte 
van de belasting 

6. Te lage druk 

 Aan de kant van het lek of 
de ontploffing de as        
opkrikken, zodanig dat het 
voertuig stabiel wordt; 

 De band verwijderen; 

 De band laten repareren of 
vervangen door een        
andere met dezelfde     
omschrijving; 

 De band monteren; 

 De krik verwijderen. 

Dissel stuk 

1. Hoge belasting 

2. Hoge snelheid ten opzichte 
van soort ondergrond 

3. Trekken naar zijkant ten 
opzichte van rijrichting met 
voertuig vast in de grond 

4. Trekoog stuk 

 Hulpdienst inschakelen 
voor de vervanging of     
reparatie van de dissel. 

Haakbout ophanging of blad-
veer van dissel stuk 

1. Hoge belasting 

2. Slecht onderhoud 

3. Te hoge snelheid op     
hobbelige ondergrond 

 Hulpdienst opbellen om de 
haakbouten te vervangen 

 Enkel met originele        
wisselstukken vervangen 

 De eventuele aanwezig-
heid van andere               
onregelmatigheden        
gedurende de demontage 
nagaan 

 Nagaan of bij de montage 
alle onderdelen correct  
gemonteerd zijn en de 
hulpdienst opbellen. 
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Incorrect gebruik van de machine 

 

1.    Het is verboden om het voertuig dat vast zit met één of meerdere tractoren te trekken die 
een orthogonale kracht uitoefenen ten opzichte van de rijrichting: enkel acties uitvoeren in 
de   richting van de as van het voertuig; 

 

2.    Het is verboden zich van het leven te beroven of zich verwondingen toe te brengen door 
gebruik te maken van de machine in kwestie; 

 

3.    Het is verboden om op terreinen te rijden waarop het voertuig met volle lading wegzakt tot 
aan de velgrand van de band; 

 

4. Het is verplicht, als het voertuig uitgerust is met een zelfsturende as, dat gedurende        
verplaatsingen op de baan deze orthagonaal met de richting mee, geblokkeerd blijft; 

 

5.    Het is verplicht, wanneer het voertuig uitgerust is met een zelfsturende as, deze bij        
snelheden hoger dan 25 km/uur wordt geblokkeerd en er olie naar de cilinders wordt      
gestuurd met het bedieningsorgaan op de tractor; 

 

6.    Het is verplicht, als het voertuig uitgerust is met een zelfsturende as, dat, gedurende de 
manoeuvres op terreinen met een lage wrijvingscoëfficiënt en in alle andere situaties  
waarbij de wrijving van de banden met het terrein verminderd blijkt ten opzichte van     
normale omstandigheden (bijvoorbeeld op een geasfalteerde baan met vuile banden vol 
modder rijden), men aandacht schenkt aan de snelheid waarmee dergelijke manoeuvres 
worden uitgevoerd, ten einde te voorkomen dat de banden uit het spoor raken; 

 

7.    Het is verboden om te rijden met de kuip omhoog; 

 

8.    Het is verboden om de achterklep van de aanhangwagen op te heffen als de afstand van 
het voertuig tot eender welk obstakel aan de achterkant ervan, minder is dan 2,5 m. Zo   
vermijdt men dat personen, die zich in die zone bevinden en dus buiten het gezichtsveld, 
worden verpletterd tegen het obstakel. 

 

9.   Het is verboden om het voertuig tot boven de bovenrand van de kuip te vullen; 

 

10.  Het is verboden om te kippen op een hellend vlak dat orthogonaal ligt ten opzichte van de 
rijrichting,; 

 

11.  Het is verplicht om de lading gelijkelijk over de kuip te verdelen, ofwel te verspreiden over    
de assen, maar nooit alleen maar naar de voorkant; 

 

12.  Het beste is om niet te dicht langs de kant van de rijbaan te rijden, aangezien een             
verzakking van de grond het omkantelen van de aanhangwagen kan veroorzaken; 
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13.   De snelheid van de trein, die bestaat uit de tractor en de aanhangwagen, moet worden 
aangepast aan het terrein en aan de lading; 

 

14.   Het is verboden om het voertuig te laden, te lossen of te verplaatsen wanneer het niet   
gekoppeld is aan de tractor. 

 

15.   Het is verboden te kippen op ongeacht welk type terrein met een neerwaartse helling ten 
opzichte van de rijrichting dat een hellingsgraad van meer dan 10 % heeft. 

 

16.   Het is verboden om te knoeien met de beveiligingen op de machine of deze uit te           
schakelen (zie hoofdstuk 7), het is juist verplicht om ze goed te onderhouden en ze          
periodiek te controleren vóór het gebruik van de machine; 

 

17.   Het is verboden om de banden op te pompen tot een druk die maximaal 10 % afwijkt van 
die welke aangegeven is in het betreffende pictogram. 

6  ONDERHOUD, INSPECTIES EN CONTROLES, REPARATIE 

Tabel van periodiek onderhoud 

PROEFDRAAIEN  

UIT TE VOEREN ONDERHOUD ACTIE FREQUENTIE 

Controle fixatie wielmoeren 

De moeren rechtsom          
aanschroeven met de juiste 
sleutel met aanspanmoment 
tot 400 Nm 

 Na de eerste rit 

 Na 5 ritten of 20 km 

 Na 15 ritten of 50 km 

Controle van de moeren op 
de U-bouten van de assen 

De bouten aanschroeven in 
wijzerzin met een kop tot 
1000 Nm 

 Na de eerste rit 

 Na 5 ritten of 20 km 

 Na 15 ritten of 50 km 

Controle van de moeren van 
de kantelpennen 

Nagaan of er op de pen geen 
buitengewone axiale speling 
zit. 

Na 10 kantelbewegingen 

Controle van de moeren van 
de U-bouten van de bladveer 
van de dissel 

De moeren aanschroeven 
rechtsom met een                
aanspanmoment tot 600 Nm 

 Na de eerste rit 

 Na 5 ritten of 20 km 

 Na 15 ritten of 50 km 

Hydraulische en                 
pneumatische installaties 

Alle bouten van de                
verbindingen aanspannen 

Na de eerste werkdag 

Smering 
De betreffende onderdelen 
invetten zoals in Fig. INGR-01 

Na de eerste werkdag 
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Controle van de moeren van 
de achterklep 

Nagaan of de moer en de 
borgmoer de klep met de 
twee laterale vleugels         
verbindt 

Na de eerste werkdag 

Controle van alle pennen 

Nagaan of de moeren, de 
splitpennen of verschillende 
beveiligingselementen, op de 
juiste plaats zitten en dat de 
pen niet te veel slijtage        
vertoont 

Na 10 kantelbewegingen 

NB: Alle handelingen moeten uitgevoerd worden zonder dat de kuip opgeheven is van het vlak 
van de langsliggers en in ieder geval zoals aanbevolen in Hfdst. 5 

NA HET PROEFDRAAIEN: 

UIT TE VOEREN ONDERHOUD ACTIE FREQUENTIE 

Controle van de fixatie van de 
wielmoeren 

De moeren rechtsom          
aanschroeven met de juiste 
sleutel met aanspanmoment 
tot 400 Nm 

Maandelijks 

Controle van de moeren van 
de U-bouten van de assen 

De moeren rechtsom             
aanschroeven met een       
aanspanmoment tot 1000 Nm 

Visueel: wekelijks 

Operatief: maandelijks 
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Controle van de kantelpen-
nen om te kippen 

Nagaan of er op de pen geen 
buitengewone axiale speling 
zit. 

Maandelijks 

Controle van de moeren van 
de U-bouten van de bladveer 
van de dissel 

De moeren rechtsom          
aanschroeven met een       
aanspanmoment tot 600 Nm 

Visueel: wekelijks 

Operatief: maandelijks 

Smering 
De betreffende onderdelen 
invetten zoals in Fig. INGR-01 

Maandelijks 

Controle van de hydraulische 
leidingen 

Eventuele lekken en verliezen 
controleren. 

Wekelijks 

Controle van de moeren van 
de achterklep 

Nagaan of de moer en de 
borgmoer de klep met de 
twee laterale vleugels         
verbindt. 

Maandelijks 

Controle van de druk van de 
banden 

Nagaan of de druk van de   
banden overeenkomt met de 
druk die aanbevolen wordt 
door de fabrikant ervan, met 
inachtneming van de snelheid, 
de lading en eventueel de 
aard van het terrein. 

Maandelijks 

Smeren van de wiellagers 

Het wieldeksel van de naaf 
verwijderen met een     
schroevendraaier en een     
hamer, de naaf vullen met vet 
en het deksel terugplaatsen 

Driemaandelijks 

Controle van alle pennen 

Nagaan of de moeren, de 
splitpennen of verschillende 
beveiligingselementen, op de 
juiste plaats zitten en dat de 
pen niet te veel slijtage       
vertoont 

Wekelijks 

NB: Alle handelingen moeten uitgevoerd worden zonder dat de kuip opgeheven is van het vlak 
van de langsliggers en in ieder geval zoals aanbevolen in Hfdst. 5 
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7  BUITENWERKINGSTELLING EN DEMONTAGE 
 

7.1  BUITENWERKINGSTELLING EN DEMONTAGE  

ALLE HANDELINGEN MOETEN UITGEVOERD WORDEN MET DE KUIP IN  TRANSPORTPOSITIE: 
HANDELINGEN UITVOEREN OP DE HYDRAULISCHE CIRCUITS MET DE KUIP OMHOOG, HOUDT 
HET RISICO IN DAT DEZE NAAR BENEDEN VALT MET RISICO OP AMPUTATIES VAN DE ARMEN OF 
VAN HET BOVENLICHAAM VAN DE BEDIENER. 

De buitenwerkingstelling omvat de volgende fases: 

 

 De aftaktussenas verwijderen en het ijzer en plastiek van elkaar scheiden en ook de vaste     
bescherming van de pomp, indien van toepassing, van het voertuig verwijderen. 

 De olie verwijderen uit de hefinstallatie wanneer het voertuig beschikt over een pomp om te 
kippen, met het kraantje aan de zijkant van het reservoir, bij de aanzuigfilter; 

 De wielen van het voertuig verwijderen met een kraan of een krik welke het voertuig stabiel 
houdt gedurende de handeling, of het voertuig op 4 steunen zetten onder de uiteinden van de 
assen, welke makkelijk het gewicht van het voertuig kunnen dragen,: zo komen de wielen van 
de grond en is het makkelijker om het werk uit te voeren. Om de wielen te verwijderen,     
moeten de bouten losgedraaid worden die de wielen op de naven van de assen fixeren. 

 Alle hydraulische circuits demonteren en de ijzeren en rubberen onderdelen van de flexibele 
leidingen of van de antispatbeschermingen van de leidingen, scheiden. 

8  HET SCHEIDEN EN VERNIETIGEN VAN DE MATERIALEN 

8.1  HET SCHEIDEN VAN DE MATERIALEN 

De hieronder opgesomde soorten materialen worden gescheiden en opgeslagen om eventueel 
gerecycled of verwerkt te worden volgens de milieunormen: 

 

 IJzerhoudende materialen (chassis van het voertuig) 

 Plastic en rubberen materialen (bescherming van de aftaktussenas, vaste bescherming van 
de aftaktussenas, banden, bescherming van leidingen van hydraulische en pneumatische cir-
cuits, leidingen van hydraulische en pneumatische installaties, elektrische kabels, visuele                
signalisatieapparatuur) 

 Smeeroliën en –vetten (olie van het hefcircuit, vet uit de naven van de assen en in de           
ingevette onderdelen) 

 Elementen die deel uitmaken van het pneumatische remsysteem: aangezien dergelijke      
materialen niet uit ijzer bestaan, wordt het aangeraden om deze apart te verzamelen en op te 
slaan. 

8.2   VERNIETIGING 

Voor een correcte verwerking van de materialen waaruit de installatie bestaat, wordt gebruik gemaakt 
van firma’s die gespecialiseerd zijn in en geautoriseerd zijn voor het inzamelen en het behandelen ervan: 
niet in het milieu verwerken. 
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9  TABEL VAN DE VERBRUIKSMATERIALEN 

De verbruiksmaterialen bestaan uit: 

 

1. Olie om bij te vullen voor de hefinstallatie, in het geval dat het voertuig uitgerust is met een 
hefinstallatie met pomp; 

2. Smeervet om alle in de handleiding aangegeven punten mee in te smeren. 

3. Remvoeringen, te vervangen met montagekits die door de fabrikant worden geleverd; 

4. Banden moeten vervangen worden door banden met dezelfde maat en profiel en van           
hetzelfde merk; 

Trekhaak moet gecontroleerd en wanneer versleten, vervangen worden door één met dezelfde 
karakteristieken en profiel. 

 

Voor wat de olie betreft worden hieronder producten van een bepaald merk aangegeven die   
echter wel vervangen mogen worden door producten van andere merken, indien ze dezelfde    
karakteristieken hebben. er worden twee types olie aangeraden, die niet met elkaar gemengd      
mogen worden. Beide werken ze uitsteken, het verschil is de olie IP GEOSILVIUM BIO46 biologisch 
afbreekbaar is en de andere niet. 

TABEL VAN VERBRUIKSMATERIALEN 
 

 

BENAMING MERK EN TYPE 

Olie voor hefinstallatie 
IP HYDRUS 46 of equivalent 
IP GEOSILVIUM BIO46 biologisch 
afbreekbaar 

Smeervet IP ATHESIA EP2 of equivalenten 

12  SCHEMA’S VAN DE HYDRAULISCHE INSTALLATIES MET LIJST VAN DE         
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 

 

12.1 SCHEMA VAN KANTELMECHANISME MET ELEKTRISCHE BEDIENING 

 

Particolare   = Detail 

Q.tà     = Hoeveelheid 

Macchina    = Voertuig 

Codice impianto  = Code van de installatie 

Codice componenti  = Code van de onderdelen 
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12.2 SCHEMA VAN KANTELMECHANISME MET 3 ELEKTRISCHE BEDIENINGEN 
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12.3 SCHEMA VOOR HET BLOKKEREN VAN DE GESTUURDE ASSEN 
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NR. HOEV CODE BESCHRIJVING 

1 2 IRM1/2F SNELKOPPELING, MANNELIJK ½” 

2 2 RR1/2 ALUMINIUM SLUITRING AFM. ½” 

3 2 ND1/2-1/4 DUBBELE NIPPEL ½” – ¼” 

4 2 R114FDFD3200G LEIDING R1 ¼” FD – FD OMHULSEL 

5 2 RDA10L1/4 RECHT VERBINDINGSSTUK ¼” – 10L 

6 2 TBOL10X1.5 HYDRAULISCHE LEIDING AFM. 10X1.5 

7 2 RTC10L1/4 T-VERBINDING ¼”M – 10L – 10L 

8 2 TBOL10X1.5 HYDRAULISCHE LEIDING AFM. 10X1.5 

9 2 RTS10L1/41/4 T-VERBINDING ¼”M – ¼”M – 10L 

10 2 GIUG1/4 DRAAIBARE VERBINDING ¼” FF 

11 2 RTMG1/4 T/KOPPELSTUK, MANNELIJK ¼” 

12 8 RR3/8 ALUMINIUM SLUITRING 3/8” 

13 4 ND3/8-1/4 DUBBELE NIPPEL 3/8” – ¼” 

14 4 R114FDF90700G LEIDING R1 ¼” FD – F90 OMHULSEL 

15 4 R114FDF901000G LEIDING R1 ¼” FD – F90 OMHULSEL 

TABEL VAN HET SCHEMA VOOR HET BLOKKEREN VAN DE GESTUURDE ASSEN 
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12.4  SCHEMA VAN HYDRAULISCHE INSTALLATIE MET OPENING ACHTERKLEP 
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12.5  SCHEMA VAN DE PNEUMATISCHE OPHANGING 
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12.6  SCHEMA VAN DE HYDRAULISCHE OPHANGING 
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12.7  SCHEMA VAN HET PNEUMATISCH REMSYSTEEM MET PNEUMATISCHE OPHANGING 
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12.8  SCHEMA VAN HET PNEUMATISCHE REMSYSTEEM MET HYDRAULISCHE OPHANGING 
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Type:           Bouwjaar: 

Typegoedkeuringsnummer:       Volgnummer: 

Identificatienummer: 

Totaal toelaatbare massa: 

Maximaal toelaatbare massa op het trekoog: 

Maximaal toelaatbare massa op de eerste as: 

Maximaal toelaatbare massa op de tweede as: 

Maximaal toelaatbare massa op de derde as: 


