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V o l l e d i g  a l u m i n i u m

De volledig uit aluminium vervaardigde 

vuilveeg laadbak is voorzien van ruime 

schuivende inschepdeuren. De Tijmen 

Ploeg vuilveeg laadbakken worden 

vervaardigd uit hoogwaardige materia-

len. De laadbak wordt geleverd binnen 

de wettelijke normen en binnen de 

richtlijnen van de vervaardiger van  

het aangeleverde chassis. 

Alle modellen vuilveeg laadbakken worden in een vaste breedte van 190 cm buitenwerks uitgevoerd, 

de lengtemaat varieert en de binnenhoogte is 109 cm. De vuilveeg laadbakken zijn standaard  

voorzien van een stalen gespoten kipperframe, een elektrisch hydraulisch aangedreven 4-traps  

kipperunit, de originele achterbumper en verlichtingsunits, een nagenoeg naadloze aluminium 

vloer opgebouwd uit speciale vloerprofielen, vuilgeleiders in de vier hoeken, volledig aluminium  

opbouw, ronde hoeken, klinknagelvrije buitenkant, twee royale gelagerde schuifdeuren voorzien 

van een geanodiseerd aluminium handvat en pensluiting, een scharnierende achterklep voorzien 

van gegalvaniseerde gespoten scharnieren en stalen opbouwsluitingen, een derde remlicht, rub-

beren stootlijsten langs de zijkanten en kunststof spatschermen en spatlappen. De Tijmen Ploeg  

vuilveeg laadbakken voldoen natuurlijk aan alle wettelijke verplichte keuringseisen en worden  

standaard gespoten in één UNI kleur. 

Hoogwaardige 

materialen en 

conform de wettelijke 

verplichte keuringseisen

Vuilveeg laadbak



Royale gelagerde schuifdeuren aan 
beide zijden met een doorgang 115 
cm breed en 80 cm hoog.

Eenvoudige maar degelijke pen-
sluiting voor het vergrendelen van  
de schuifdeuren.

Ophang- en schuifmechanisme waar-
aan de schuifdeur is gemonteerd en 
waarlangs hij opent en sluit.

Ruime scharnierende achterklep voor 
het eenvoudig legen van de laad-
bak en derde remlicht als standaard 
veiligheidsitem.

De laadbak is uitgevoerd met  
ronde hoeken.

Gegalvaniseerde gespoten stalen 
scharnieren.

Gegalvaniseerde stalen  
opbouwsluiting.

4-traps elektrisch hydraulisch aange-
dreven kipperunit.

Nagenoeg naadloze aluminium  
vloer opgebouwd uit speciale  
vloerprofielen.

Geanodiseerd aluminium handvat op 
de schuifdeuren.

Vuilgeleiders zorgen voor het  
eenvoudig en volledig legen van  
de laadbak.

Enkele  detai ls 
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S c h a r n i e r e n d e  a c h t e r k l e p

De grote scharnierende achterklep maakt 

het samen met de gladde aluminium laad-

vloer in combinatie met de in de hoeken 

van het achterkader geplaatste vuilgelei-

ders mogelijk om de laadbak eenvoudig 

leeg te kiepen. Voor het kiepen wordt ge-

bruik gemaakt van een 4-traps elektrisch  

hydraulisch aangedreven kipperunit, die 

met een afstandbediening met kabel  

wordt bediend.

Natuurlijk kunt u uw laadbak naar wens laten uitvoeren met diverse nuttige en/of verfraaiende opties.
Hieronder noemen wij enkele van de vele mogelijkheden:

Spuiten: het spuiten in meerdere kleuren, het spuiten in 
metallic lak.

Deuren: het vervangen van de schuifdeuren door  
scharnierende deuren of luiken.

Dak: het plaatsen van diverse opslagmogelijkheden  
op het dak, zoals een imperiaal of een bezembak.

Trapje: het plaatsen van een wegklapbare trap.

Gereedschapkisten: het plaatsen van houten, kunststof 
of aluminium kisten voor de laadbak en/of onder de 
laadbak.

Veiligheid: het plaatsen van diverse veiligheidsmarkerin-
gen, het plaatsen van reflecterende veiligheidsbanen.  

Specials: de optie om de kap van de bak afneembaar te 
maken biedt de mogelijkheid tot een open laadbak. Dit 
biedt dan gelijk een aantal opties die ook bij de vervaar-
diging van de open laadbak binnen de mogelijkheden 
behoren, zoals het plaatsen van een laadkraan voor de 
laadbak,  het plaatsen van een palenjuk voor de laadbak 
of het plaatsen van een kogel- en/of vangmuilkoppeling. 

I n g o o i h o o g t e

De schuifdeuren zijn dusdanig geplaatst dat 

er een ideale ingooihoogte wordt bereikt.


