
Leverbaar in volledig aluminium, staal of een 
combinatie van beiden, onze fabriek in Frankrijk 

produceert tevens openlaadbakken. Door het 
Nederlandse importeurschap van RTS is met JPM een 

samenwerking ontstaan die de carrosseriemarkt talloze 
opties biedt waarmee de kippers en openlaadbakken 
kunnen worden voorzien, zodat aan nagenoeg iedere 

specifieke vraag kan worden beantwoord. 
Het JPM programma wordt met name voor 

groenvoorziening, stadsreiniging en de bouw ingezet.

EUROPA’S GROOTSTE PRODUCENT 
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Met name voor het vervoer van zware bouwmaterialen 
worden JPM-kippers uitgerust met speciale opties zoals 

achterborden, cabinebeschermers en stalen roosters 
voor de verlichting. De achterzijde van de kipper kan 
worden voorzien van een ladderhouder. Voor het sneller 
lossen van uw bouwmaterialen biedt de Easydoor 
uitkomst, deze opent zich automatisch vanaf een 
bepaalde kiephoek. Door toepassing van de speciale 
schaarcilinder kan sneller worden gelost en heeft de 
JPM-kipper een grotere draagkracht dan de meeste 
andere kippers. De kipper wordt af-fabriek geheel 
voorbereid indien deze van een kraan wordt voorzien. 
De achterstijlen zijn eenvoudig afneembaar, dit is 
praktisch indien grotere ladingen moeten worden 
vervoerd.

ACHTERWAARTSE KIPPER

DRIEZIJDIGE KIPPER
Kiephoek zij- en achterkant ca. 48º
Kiepen door schaarcilinder met kompassysteem en hoge draagkracht
Hogere kiepsnelheid t.o.v. een telescoopcilinder
Onderzijde cilinder blijft binnen grondframe
Zijborden neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar
Rubberen bufferstops op zijscharnieren
Conische achterstijl afneembaar, voorzien van plugin systeem
Sjorogen in laadvloer volgens Europese norm
Ingebouwde beveiliging om foutief kiepen te voorkomen
Beschermde elektrische pompgroep, druk 180-320 bar
Afwerking epoxy poederlak
Ook in 7.5 ton heavy duty versie leverbaar

Laadvermogen tot 4000 kg TüV getest DIN EN 12642 code L
Uittrekbare sjorogen geïntegreerd in de kantbalk TüV getest DIN EN 12640
Totale hoogte hulpframe tot laadvloer 225 mm
Conische achterstijl afneembaar, voorzien van plugin systeem
Modulair op te bouwen met dezelfde opties als kippers
Afwerking epoxy poederlak

3-traps telescopische kiepcilinder, kiephoek ca. 48º
Zijborden neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar
Rubberen bufferstops op onderbouwscharnieren
Conische achterstijl afneembaar, voorzien van plugin systeem
Achterbord automatisch beveiligd bij kiepen
Bedekte elektrische pompgroep, druk 180 bar
Afwerking epoxy poederlak
Sjorogen optioneel verkrijgbaar
Ook in 7.5 ton heavy duty versie leverbaar

OPENLAADBAK

De Easydoor achterklep kan zowel aan de boven- als 
onderkant worden geopend. U heeft keuze uit diverse 
opbergkisten die naar klantwens kunnen worden 
ingericht zodat uw gereedschappen veilig kunnen 
worden opgeborgen. De boven op het kopschot 
gemonteerde palendrager voorziet in de ondersteuning 
van zware materialen. De zijborden blokkeren bij 
opening op rubberen buffers waardoor geen 
beschadigingen ontstaan. De JPM-kipper kan worden 
voorzien van oprijplaten om uw groenmachines 
eenvoudig op de laadvloer te rijden. Ook worden 
afdeknetten en dekzeilen meegeleverd zodat 
groenafval veilig kan worden afgevoerd.

GROENVOORZIENING

BOUW

STADSREINIGING

Voor een maximale laadruimte in uw kipper zijn 
verschillende soorten verhogingen voor uw zijborden en 
achterklep beschikbaar. Voor een ergonomisch veilige 
toegang tot uw kipper kunnen opstapjes en handgrepen 
op klantwens worden gemonteerd, ook zijn in dit kader 
de sluitingen van de zijborden voorzien van een 
dubbele beveiliging. In de gereedschapshouder 
kunnen uw reinigingsmaterialen snel en veilig 
worden opgeborgen.


