
31Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Type  inhoud
ca. (l)

maten (LxBxH)
(mm)

gewicht
gelakt (kg)

KJ 150 150 1460 x 840 x 640 52
KJ 250 250 1500 x 840 x 825 63
MUK 140 140 1310 x 900 x 620 49
MUK 250 250 1650 x 900 x 680 58

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type  A B C
LK 300 330 / 220 170 60
LK 600 330 / 495 170 60

Type  inhoud
ca. (l)

maten (LxBxH)
(mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht
gelakt (kg)

LK 300 300   800 x 920 x 970 300 68
LK 600 600 1400 x 920 x 970 300 100

Type MUK-V

KIEPKRUIWAGEN TYPE KJ / KIEPBAKKEN TYPE MUK

Type KJ-L

Type MUK-L

Naar twee zijden kiepbare container 
met opnamemogelijkheid door  
vorkheftruck aan 4 zijden

 � stabiele constructie
 � aan 4 zijden op te nemen door  

vorkheftruck
 � 2-zijdig kiepbare bak 
 � eenvoudige ontgrendeling 
 � beveiligd tegen onbedoeld afglijden en 

kiepen

Opties
 � 2 zwenk- en 2 draagwielen van polya-

mide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel 
met vergrendeling  
– bouwhoogte 220 mm

 � verzinkt deksel, afneembaar

LORRIE-KIEPER TYPE LK

Type LK met wielenType LK met deksel

Universeel inzetbare transportwagen 
met kiepbare bak

 � stabiele constructie
 � olie- en waterdicht 
 � de bovenzijde van de bak is rondom 

dubbel afgekant, met versterkte 
hoeken 

 � met 3 kraanogen 
 � stalen buisframe met steunpoten
 � naaf met wiellager
 � naar keuze leverbaar  

met massief rubberen wielen  
(Type ...-V) of luchtbanden  
(Type ...-L), wiel Ø 400 mm

Uitvoeringen

Type KJ

 � bak naar voren kiepbaar

 � mechanische bakvergrendeling

Type MUK 

 � bak kiepbaar via de bakslede

www.m
ag

az
ijn

inr
ich

tin
gs
ho

p.n
l  
- 
inf

o@
m
ag

az
ijn

inr
ich

tin
gs
ho

p.n
l -

 te
l. +

31
(0
)2
6-

36
33

68
3




