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Record drieassig onderstel met kipbak
Verwisselbare opbouw voor grote volumes
Machine in 8 woorden
Brede kipper met stoer uiterlijk en
concurrerende prijs.

Bruto-adviesprijs

Profiel
Akkerbouwbedrijven worden steeds groter, zo ook de
landbouwkipper. Het familiebedrijf Gebr. Claeys &
Zonen uit het Belgische Maldegem bouwt al sinds 1920
landbouwwagens en heeft nu voor het eerst een drieassige Record kipper van 30 kuub. Het drieassig onderstel is niet alleen bedoeld voor een kipbak, je kunt er
ook een mesttank of een vastemeststrooier op bouwen.

Meest opvallend

52.500 euro, excl. BTW

De kipwagen springt in het oog door de moderne, stoere
look. Het chassis is zwaar gebouwd, maar trekt volgens
de eerste gebruiker vrij licht. Ook de binnenbreedte van
de bak is opvallend breed naar Belgische begrippen,
namelijk 2,38 meter. In België mogen de kipwagens een
maximale buitenwerkse breedte van 2,55 meter hebben
en Record is hier efficiënt mee omgegaan.

Uitvoering
Het drieassige onderstel bestaat uit twee gedwongen
stuurassen, de voorste en de achterste. Een zware balk
tussen het onderstel en de trekker zorgt voor de hydraulische aansturing hiervan. Bladveren zorgen voor de
vering. De opbouw, in dit geval een kipbak, is van het
onderstel te halen door met cilinders de bak op te lichten en vier poten in de daarvoor bestemde uitsparingen
te schuiven. Het onderstel is vanwege strenge veiligheidsmaatregelen in het verkeer in België uitgerust met
beugels aan de zijkant en een lage achterbumper zodat
(brom)fietsers in eerste instantie niet onder het onderstel door kunnen rijden of schuiven. De snelverkeerassen
hebben een doorsnee van 115 mm.
De acht meter lange bak heeft een waterinhoud van
27 m3. Wanneer je 30 centimeter hoge opzetschotten
plaatst zodat de hoogte 1,70 meter in plaats van 1,40
meter is, vergroot je deze naar ruim 32 m3. Achteraan
is een hydraulisch achterbord gemonteerd met een
graanluik. Tussen het achterbord en de achterkant van
de bak is een flexibele rubberen strip geplaatst die de
bak nagenoeg waterdicht maakt. Handig voor fijne
zaden.

Wat tegenvalt
Ondanks de grote lengte van de bak is het onderstel
standaard niet voorzien van één of meer stempelassen.
Wanneer je een kipper van een dergelijke omvang kiept
op ongelijk terrein, is de kans aanwezig dat hij omvalt.

Wat levert het op?

1
Lengte bak:
Breedte bak:
Hoogte bak:
Bandenmaat:

8m
2,38 m
1,40 m (+0,30 m optioneel)
600/55 R 26

2

Van Record is er nu ook een drieassige kipper. Het onderstel is ook voor andere doeleinden te gebruiken. De opbouw kun je eenvoudig van het onderstel halen door de cilinders (1)
uit te schuiven en vier poten in de uitsparingen van de opbouw te plaatsen. Vervolgens rijd je het onderstel er onderuit. Om goed de bocht te kunnen nemen zijn de achterste en
voorste as gedwongen gestuurd (2).

De mogelijkheid om in één keer grote hoeveelheden
landbouwproducten te vervoeren. De doelgroepen zijn
grote landbouwbedrijven en loonbedrijven die met een
zo laag mogelijke inzet van personeel en trekkers een
zo hoog mogelijke capaciteit willen behalen. Door de
mogelijkheid om verschillende werktuigen op het
onderstel te bouwen bespaar je een hoop kosten ten
opzichte van dezelfde toepassingen met een eigen
onderstel.
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