EUROPA’S GROOTSTE PRODUCENT
VAN KIPPERS IN HET 3.5 TOT 5 TON SEGMENT

KIPPERS EN OPENLAADBAKKEN

DAAR

D

R
A
A
3J
STAN

FABR

AR
IEKSG

ANTI

E

GROENVOORZIENING
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 voldaan.
Het JPM programma wordt met name voor groenvoorziening,
stadsreiniging en de bouw ingezet.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
a4 ton kiepcapaciteit bij een 3.300 mm lange kipper
aConische achterstijl afneembaar, voorzien van plugin systeem
aAchterbord opent automatisch bij kiephoek vanaf 15º
aZelfsmerende keerringen
a196 kg meer laadvermogen bij een aluminium kipper t.o.v. een stalen kipper
aVolledig afgelast: de beste lastechniek voor een robuuste kipper
aEasy Door voor automatisch en handmatig openen van achterbord

Easy Door

automatische geopend
bovenzijde scharnierend

handmatig geopend
onderzijde scharnierend

De Easy Door 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.

OPTIONEEL

zijbord verhoging
achterzijde aflopend

aluminium neerklapbare
zijbord verhoging

TRIVA trekhaak

OPTIONEEL

RVS gereedschapskist
onder grondraam

gereedschapskist achter
cabine met opbergbak

kunststof gereedschapskist
onder grondraam

uitschuifbare opstap

gereedschaphouder

handgreep voor toegang kipper

achterlichtbescherming

zijbordbescherming

afdeknet

cabine-beschermer

oprijplaten

KIPPERS EN OPENLAADBAKKEN

MEER WETEN? BEZOEK ONZE WEBSITE:

RTS.NL/JPM-KIPPERS
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