Lage vloer chassis

Lichtgewicht

Laagste laadvloer

Modulair

Coxx Mobile Systems

is een flexibele en
marktgerichte organisatie, gespecialiseerd in maatwerken serie-oplossingen voor de transportsector. Met haar
innovatieve distributie-oplossingen profileert Coxx zich als
een gamechanger in de markt, gericht op continue
product- en procesverbetering

Het

is uniek en
onderscheidend. Het kenmerkt zich door: een zeer lage
instap, lichtgewicht, modulaire opbouw, een uniek
koppelsysteem en standaard luchtgeveerde assen.
Ultra lage instap – 250 mm

100 jaar aan kennis en ervaring hebben geleid tot een
breed portfolio aan bedrijfswagenchassis en slimme
distributieoplossingen, toepasbaar binnen uiteenlopende
doelgroepen.
Dankzij de modulaire opbouw van de Coxx producten
kunnen revolutionaire oplossingen op maat of in serie
worden aangeboden. Naast het bieden van innovatieve en
kwalitatief hoogwaardige oplossingen, staat persoonlijke
service bij Coxx Mobile Systems hoog in het vaandel.
Coxx bouwt sinds 1980 het
lage
vloer
chassis. Dankzij continue door-ontwikkeling is dit nog
steeds één van de meest innovatieve producten van Coxx.
Door de diverse voordelen en daarmee veelzijdige
toepasbaarheid van dit chassis, is de X-Low een
uitstekende basis voor o.a. de volgende typen voertuigen:

lage vloer chassis

Tot 5.000 kg laadvermogen

De lage instap, gecombineerd met een hoog
laadvermogen, biedt de ideale basis voor vervoer van
goederen en personen. Door de modulaire opbouw en
flexibele maatvoering is het X-Low chassis bijzonder
geschikt voor diverse doelgroepen.
De modulaire opbouw van het X-Low chassis zorgt voor
korte levertijden, al vanaf één week, geheel op maat
gemaakt, afgestemd op elke specifieke wens en
toepassing.
Het universele koppelsysteem tussen het X-Low chassis
en de cabine maakt de cabine eenvoudig uitwisselbaar. Zo
kan het chassis en de kostbare opbouw een tweede leven
krijgen, bijvoorbeeld na schade of afschrijving van de
cabine. Dit reflecteert zich direct in de exploitatiekosten.

Uniek koppelsysteem

Naast deze karakteristieke voordelen van het
X-Low lage vloer chassis voor de eindgebruiker, bevat
deze brochure technische specificaties van dit unieke
product.
Graag denken we mee in de meest efficiënte oplossing die
voorziet in uw complete transportbehoefte. Vraag onze
medewerkers om een specialistisch en persoonlijk advies
op maat.

Markt- en verkoopwagens
Foodtrucks
Campers
Minibussen
Mobiele kantoren
Bedrijfswagens
Stadsdistributie

Standaard luchtgeveerde assen
Het modulaire lichtgewicht X-Low chassis is
uitgeroepen tot één van de meest innovatieve
producten in de Innovatie Top 100 2016 van de KvK.

Eigen carrosseriebouw
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X-Low chassis voor (markt-) verkoopwagens
Het
chassis dient als uitstekende basis voor diverse
(markt-) verkoopwagens. Door de modulaire basis zijn vele
opties mogelijk in gewichtsklassen van 3.500 tot 7.490 kg,
met opbouwlengtes van 4 tot 8 meter achter de cabine.
Met een verlaagd middenpad is de werkhoogte slechts 250
mm boven de vloer. Zo staat de koopman op bijna gelijke
hoogte met zijn klanten. Wel zo prettig tijdens het
klantcontact. Daarnaast zorgt de lage instap voor meer
gebruiksgemak, bijvoorbeeld bij het in- en uitladen van de
wagen.
Een slimme wielophanging maakt wielkasten van slechts
330 mm breedte mogelijk. Dit geeft extra volume voor
kostbare verkoopwaar.
Het chassis is geheel plug-and-play voorbereid om op te
bouwen tot verkoopwagen. De wanden kunnen direct aan
de zijlijsten worden gemonteerd.

Er is een breed scala aan basisvoertuigen met diverse
voordelige optie-pakketten vol luxe. Diverse motoren tot
130 kW / 180 pk zijn beschikbaar.
Voor een optimale benutting van beschikbare ruimte kan de
X-Low worden uitgerust met de unieke Shortcab integraal
cabine.
De Shortcab is een in eigen beheer ontwikkelde integraal
cabine, gebaseerd op een 'naakte' Fiat Ducato cabine. De
Shortcab cabine wordt op reguliere wijze gemonteerd aan
het X-Low chassis.
De Shortcab neemt slechts 1 meter voertuiglengte in
beslag, waar een reguliere Ducato cabine 2,40 meter
inneemt. Dit betekent 1,4 meter netto verkoop-, distributie
of promotielengte winst.

Foodtruck chassis 3.500 tot 7.490 kg GVW
Hippe foodtrucks, wie kent ze niet. Steeds vaker duiken ze op tijdens festivals en op onverwachte plaatsen, om in vintage stijl
een knusse sfeer te creëren. Klassiek is het gebruik van opgeknapte vintage voertuigen. Maar wat te doen aan die vervuilende
motoren en hoge laadvloer? De nieuwe trend is het ontwerpen van nieuw voertuig – geheel in vintage stijl. Met een Coxx XLow chassis wordt de capaciteit optimaal benut, het gebruiksgemak en comfort voor de verkoper verhoogd en de klantbeleving
verbeterd.
Met de optionele ‘naakte cabine’ kan een carrosseriebouwer zijn eigen Foodtruck koetswerk monteren. Geheel in kenmerkende
vintage stijl, maar voorzien van alle gemakken en verplichte moderne snufjes in het voertuig.
De veelzijdigheid van de X-Low zorgt voor een uitgebreid scala aan mogelijkheden voor een trendy foodtruck.

Het eigenwijze karakter en uiterlijk van de Shortcab
integraal cabine zorgt bij uitstek voor de retro look en
feel van de moderne foodtruck.
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X-Low chassis voor campers, minibussen en mobiele kantoren
Het
chassis wordt veel gebruikt bij de opbouw van campers en mobiele kantoren. De lage instap zorgt voor
een groot gebruiksgemak bij het betreden en verlaten van de wagen.
Door het modulaire karakter van het chassis is er een uitgebreid scala aan mogelijke toepassingen, toegespitst op
specifieke wensen en behoeften van de klant. Coxx mobiele kantoren en werkplaatsen zijn daardoor voor vele
doeleinden en doelgroepen in te zetten.
Hierbij valt te denken aan:
mobiele werkplaatsen, politie posten, podia, tandarts praktijken, fitness ruimtes e.a.
minibus chassis
product voorstellingen en demonstratie wagens
drank- en drugscontrole voertuigen
jury wagens bij grote evenementen
testvoertuigen
Het lage zwaartepunt zorgt voor een optimale wegligging en meer reiscomfort. Niet alleen ideaal voor langere
reisafstanden met een camper, maar ook voor de verplaatsing van het mobiele kantoor.
We denken graag mee in de ontwikkeling van ontwerpen van zowel het chassis als de extern gebouwde carrosserie
om tot het beste eindproduct voor de klant te komen. Kwaliteit, maatwerk en klanttevredenheid staan hierbij voorop.
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X-Low chassis voor distributie: B-rijbewijs
Het hoogste laadvermogen binnen een klein rijbewijs. Daarvoor is de

Ultralight versie ontwikkeld.

De chassiscomponenten zijn vervaardigd uit Domex S700MC staal, geheel aaneen geklonken om geen
spanningen in het chassis te brengen, waardoor een sterke en lichte constructie ontstaat.
Door deze lichtgewicht constructie heeft het voertuig een hoger laadvermogen binnen zijn gewichtsklasse.
Met een dragende opbouw of lichtgewicht laadvloer wordt het hoogste rendement haalbaar binnen het Brijbewijs. De variabele maatvoering biedt u het laadvolume naar uw wens.
De voordelen hiervan spreken voor zich:
geen vrachtwagen rijbewijs nodig voor de besturing van het voertuig
geen ontheffingen vereist voor het bereiken van de binnenstad
hoogst mogelijke laadcapaciteit binnen het B-rijbewijs.
De vele extra’s zoals standaard luchtvering en een universeel koppelsysteem zorgen voor een verhoogd
rijcomfort en optimaal gebruiksgemak.

Hoogte: 67 cm
Slechts 410 mm laadvloer hoogte
Hoogte: 41 cm

Meer dan 30 m3 laadvolume
Ca. 1.100 kg laadvermogen
4 breedtes
Tot 5,5 meter laadvloer lengte
Hellingshoek oprijklep 9 graden
Smalle wielkasten
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X-Low chassis voor distributie: rijbewijs C1
Tot 4.500 kg lading meenemen met enkel een C1 rijbewijs? Het kan met een
chassis.
Het hoogwaardige Domex® S700MC staal, verwerkt in een innovatief chassisontwerp, zorgt voor een
laag voertuiggewicht met een extra hoog draagvermogen.
De lage laadvloer op 410 mm hoogte maakt de instap tevens een fluitje van een cent. Een laadklep is niet
meer nodig: een lichtgewicht oprijklep met een hellingshoek vanaf 9 graden volstaat, zelfs voor zwaar
materieel.
Tot 6.500 kg GVW is het mogelijk om het voertuig te voorzien van een enkele achteras. Hierdoor is het
mogelijk om nóg meer laadcapaciteit binnen het C1 rijbewijs te bieden. Daarnaast zorgt een enkele
achteras voor een optimaal rijcomfort door een grotere wendbaarheid, en lagere onderhoudskosten door
minder slijtage aan banden en remmen.
Op zoek naar een XL-opbouw? Door het hoge laadvermogen is het interessant tot grotere lengtes op te
bouwen. Het X-Low chassis is tot 7,5 meter opbouwlengte verkrijgbaar. Dit maakt de X-Low op 7.490
kg GVW een waardig alternatief voor zware 12-tons oplossingen. Maximale capaciteit binnen het C1
rijbewijs tegen een lagere investering en lagere kosten. 7
Door het X-Low chassis uit te rusten met een Dubbelcabine ontstaat de mogelijkheid om ook nog eens
tot 6 passagiers mee te nemen.

Laadvloer

Max Gewicht

Vermogen

410 7.490 180
mm

kg

Pk

Voertuig lengte

tot 10m

Hoogte

tot 4m
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X-Low Economy Line met bladvering

Laadvermogen

Op zoek naar de voordelen van een
chassis voor een scherpe prijs? De
Economy Line is een basic X-Low, mét de voordelen van een lichtgewicht chassis met lage laadvloer.

tot
4.500kg

Net zoals de X-Low modulair, is de X-Low Economy Line opgebouwd uit gezette C-profielen van
hoogwaardig Domex® S700MC staal.
Er is keuze tussen een vlakke laadvloer en een verlaagd middenpad tussen de chassisbalken. Daarnaast zijn
er opties voor de plaatsing van uithouders en tussenbalken.
Deze opties zorgen, net zoals bij de X-Low modulair,
ook bij de X-Low Economy Line voor een breed scala
aan mogelijkheden en toepasbaarheden.
In tegenstelling tot de X-Low modulair is de X-Low Economy Line
uitgevoerd met bladvering. Dit zorgt voor nóg minder gewicht,
gunstigere levertijden door minder werk én een scherper tarief. De
assen zijn voorzien van een afstelmogelijkheid en optioneel is er
spiraal- of lucht hulpvering beschikbaar.
Het basisvoertuig is een Fiat Ducato 3.5T / 4.0T Heavy Chassis
Cabine waarbij het chassis met een vaste koppeling aan de cabine is
bevestigd. Anders dan bij de X-Low modulair, waarbij een uniek
universeel koppelsysteem bijdraagt aan flexibiliteit. De vaste
koppeling vergt minder onderdelen en werkzaamheden, voor
minder gewicht en lagere kosten. Daarnaast zijn er opties voor de
plaatsing van uithouders en tussenbalken.
AFMETINGEN
Minimale lengte laadvlak vanaf cabine

4.000 mm

Maximale lengte laadvlak vanaf cabine
Opbouw breedte laadvloer
Breedte tussen de banden
Opbouw breedte met extra brede as
Breedte tussen de banden
Wielbasis maximaal

5.500 mm
2.130 mm
1.550 mm
2.330 mm
1.750 mm
4.500 mm

GEWICHTEN
Maximaal toegestane massa MTM /
GVW
Vooras druk maximaal
Achteras druk maximaal
Leeggewicht cabine plus chassis
ca(5.000 mm)
Trekgewicht aanhangwagen
maximaal

4.005 kg
2.100 kg
2.300 kg
1.690 kg
3.000 kg
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Shortcab integraal en naakte cabine
De Shortcab neemt slechts 1 meter voertuiglengte in beslag, waar een reguliere Ducato cabine 2,40 meter inneemt.
Dit betekent een winst van 1,4 meter aan netto verkoop-, distributie- of promotielengte.
De combinatie van een X-Low chassis met een Shortcab cabine zorgt voor de meest efficiënte benutting van de
ruimte in het voertuig, ideaal voor verkoopwagens en foodtrucks. Daarbij komt dat het eigenwijze karakter en
uiterlijk van de Shortcab integraal cabine bij uitstek de retro look en feel van de moderne foodtruck uitstraalt.

De Shortcab is een in eigen beheer ontwikkelde integraal cabine, gebaseerd op een 'naakte' Fiat Ducato cabine.
De Shortcab cabine wordt op reguliere wijze gemonteerd aan het Coxx X-Low chassis en kan worden gebruikt
bij zowel kortere als (extra) langere chassislengtes.
Er is een directe verbinding tussen de Shortcab en de opbouw van de wagen. Dit betekent dat er direct vanuit de
cabine toegang is tot de lading, wat zorgt voor een efficiënte routing en meer snelheid bij aflevering en lossen van
lading.
De Shortcab is in haar veelzijdigheid een uitstekende oplossing voor velerlei doelgroepen die op zoek zijn naar de
meest optimale benutting van ruimte en gewicht, tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk
gebruiksgemak.

Voordelen en technische hoogstandjes
Het
chassis kan worden geleverd in verschillende typen,
variërend in gewicht, lengte en laadvermogen, afgestemd op de
wensen van de eindgebruiker. De modulaire opbouw van het X-Low
chassis zorgt voor korte levertijden vanaf 1 week.
Het chassis kan voor elk type X-Low worden geleverd met een
hoogte van 250 mm of 410 mm. Deze lage instap, gecombineerd met
het hoge laadvermogen biedt de ideale basis voor vervoer van
goederen en personen. Door de modulaire opbouw en flexibele
maatvoering is het X-Low chassis bijzonder geschikt voor diverse
toepassingen en verschillende doelgroepen.
De tabel met productspecificaties geeft een overzicht van de
mogelijkheden per productgroep. Met onze kennis en expertise
stemmen we dit graag af op specifieke wensen en behoeften.
Nog niet overtuigd? Alle voordelen van de
rij:

nog eens op een

1Type
9XF 4.2-35

GVW

Motorvermogen

Chassis lengte

Rijbewijs

Assen

3.500 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

3.500 – 6.000 mm

B

2

XR 4.2-35

3.500 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

3.500 – 6.000 mm

B

2

XF 4.2-50

5.000 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

3.500 – 6.000 mm

C1

2

XF 4.2-65

6.500 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

3.500 - 6.500 mm

C1

2

XR 6.2-60

6.000 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

4.000 – 8.000 mm

C1

3

XF 6.2-69

6.900 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

4.000 – 8.000 mm

C1

3

XF 6.2-75

7.490 kg

109/130 Kw – 150/180 PK

4.000 – 8.000 mm

C1

3

Maatwerk binnen serieproductie:
Opbouwlengte van 4.000 tot 8.000 mm.
Breedtes: 2.130, 2.230, 2.330 & 2.430 mm.
Wielbasis per 100 mm variabel.
Vlakke laadvloer of verlaagd middenpad.
Lagere prijzen.
Korte levertijden.
Alle chassismaten op voorraad.
Tussenbalken en uithouders naar keuze.
Bij chassisgewicht van 2.300 kg bij 7,5 ton tandemchassis blijft er tot
5.300 kg bruto laadvermogen over.
Hoogwaardig Domex® 700 staal, verwerkt in een innovatief
chassisontwerp, zorgt voor een laag voertuiggewicht met extra hoog
draagvermogen. Slechts 5.300 kg voor opbouw en lading binnen het
C1 rijbewijs. Kies hiervoor de Coxx X-Low met 7.490 kg GVW.
10
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Ultra lage instap – 250 mm

Ultra lage instap

Lage laadvloer

Speciaal voor foodtrucks en marktwagens is er
een verlaagd middenpad beschikbaar.

De lage laadvloer op 410 mm hoogte maakt
laden en lossen een fluitje van een cent. Een
laadklep is vanaf nu overbodig. Een
lichtgewicht oprijklep vanaf 9 graden
hellingshoek, volstaat zelfs voor zwaar
materieel. Met een kleine hellingshoek laadt u
snel al uw waren. Gewoon met de hand.
Lekker efficiënt.

Met een verlaagd middenpad is de werkhoogte
slechts 250 mm boven de vloer. Zo staat de
koopman op bijna gelijke hoogte met zijn
klanten. Wel zo prettig tijdens het klantcontact.

Uniek koppelsysteem

Diverse voorwiel aangedreven cabines:
Motoren tot 180 PK geschikt
EURO 6 beschikbaar
CNG ombouw mogelijk
Dubbel cabine met 7 zitplaatsen
Voordelige optiepakketten vol
luxe
Fiat, Renault, Opel en VW
technisch geschikt
Elektrische aandrijving leverbaar

Als de cabine is afgeschreven kan deze
eenvoudig worden vervangen dankzij het
unieke universele koppelsysteem tussen
het X-Low chassis en de cabine.
Dit maakt de cabine uitwisselbaar zodat het
chassis en de kostbare opbouw een tweede
leven krijgt. Dit ziet u direct terug in de
exploitatiekosten.

6-wiel laser uitlijning

6-Wiel laser uitlijning

Lage laadvloer – 410 mm

Uniek koppelsysteem

Uniek in de ombouwsector: uitlijning van
alle wielen met Josam® laserapparatuur.
Standaard op elke X-Low.
Minder bandenslijtage
Minder rolweerstand
Lager verbruik
Lagere kosten

Diverse basisvoertuigen

X-Low Economy Line

X-Low XLM Ultralight

X-Low X

GVW Max

3500 / 4000 kg

3500 / 5000 kg

3500 / 50

Aantal assen

2

2

2

2300 / 2900 kg

2300 / 29

Coxx

Coxx

Luchtvering

Luchtverin

Optioneel: luchtvering

Optionee

vooras

vooras

2130 mm

2130 mm

De
X-Low chassis
zijn standaard
uitgevoerd
Laadvermogen
achteras
2400
kg
met
luchtvering
op
de
achteras(sen).
Dit
Achter as door:
Fiat
verhoogt het rijcomfort en kan het chassis
Vering
Standaard bladvering
binnen enkele seconden laten zakken tot
Optioneel: hulpvering
zeer lage instaphoogte.
Bevat tevens het Air Drive Control (ADC)
Breedte chassis
2130
mm rijdt
systeem,
waardoor het voertuig
stabiel
en constant op de juiste rijhoogte blijft.

Lengte chassis

Tot 5.500 mm

Standaard luchtgeveerde assen
2230 mm
2330 mm
GVW Max
2430 mm
Aantal assen
Tot 5.500 mm
Laadvermogen achteras

2230 mm
X-Low Economy
2330 mm
3500 / 4000 kg
2430 mm
2 11
Tot 6.000
2400 kg

Technische ontwerpen

Lage instap en
diverse breedtes
Slechts 250 mm cm
instaphoogte en
410 mm laadvloer
hoogte voor het
grootste gemak.
Diverse breedtes
bieden precies het
volume dat u nodig
heeft.

Luchtvering – standaard
Extra lage instap en hoog
comfort dankzij de
luchtvering met eenvoudige
touchscreen bediening.

12

Slimme koppeling chassis &
cabine
Universele aansluiting maakt
het wisselen van de cabines
mogelijk. Dit geeft uw
voertuig een tweede leven.

Modulair opgebouwd
De verschillende lichtgewicht
componenten kunnen op vele
manieren gecombineerd
worden, tot uw perfecte
chassis op maat. Het is net
Meccano voor volwassenen.
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Technische ontwerpen

2D & 3D ontwerptekeningen

Coxx X-Low XLM 2-asser chassis
14

Technische ontwerpen

2D & 3D ontwerptekeningen

Coxx X-Low XLM 3-asser chassis
15

Luchtvering
Eenvoudige
bediening

1

Handmatige
bediening

2

One-touch
waterpas

3

Compacte
behuizing

4

De
chassis zijn standaard uitgevoerd met luchtvering op de achteras(sen).
Dit verhoogt het rijcomfort en maakt het mogelijk het chassis binnen enkele
seconden te laten zakken tot zeer lage hoogte. Deze luchtvering is voorzien van het
Air Drive Control (ADC) systeem, wat ervoor zorgt dat het voertuig stabiel rijdt en
constant op de juiste rijhoogte blijft.
Optioneel is er luchtvering op de vooras beschikbaar, in een 4-kanaals systeem.
Luchtvering biedt u extra rijcomfort en een verhoogd maximaal draagvermogen op
de vooras.

De luchtvering is eenvoudig bedienbaar met de bijgeleverde
touchscreen bediening. De bediening werkt zeer intuïtief, net zoals
een hedendaagse smartphone. Met de memory functies kunt u
eigen voorkeuren voor het gewenste rijcomfort en voertuighoogte
instellen.

Het luchtveringsysteem voorzien van een ‘one-touch’ waterpas
functie waarmee het voertuig met één druk op de knop
waterpas kan worden gezet. Hiervoor 4-kanaalssysteem vereist.

De elektronica en de compressor worden in een compacte
behuizing onder het chassis gemonteerd om zo min mogelijk
invloed van weersomstandigheden te hebben. Standaard
wordt er een luchtdroger gemonteerd om in de winterperiode
geen last van bevroren luchtleidingen te krijgen.

De handmatige bediening geeft de mogelijkheid om het voertuig
gemakkelijk aan de voor- of achterzijde te laten heffen en zakken
naar de gewenste (ultra lage) stand.
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Accessoires
Het

chassis is te verkrijgen met diverse opties en accessoires (ook los te bestellen).

Lichtmetalen velgen

Steunpoten

Standaard wordt het chassis geleverd met de stalen wielen die door de fabriek zijn
voorzien. Optioneel is het chassis te verkrijgen met lichtmetalen velgen. Hiermee
wordt het draagvermogen verhoogd en kan het voertuiggewicht nog verder worden
verlaagd.

Steunpoten voor het X-Low chassis zijn los te verkrijgen om
uw voertuig te nivelleren tot waterpas positie. Waar u ook
staat. De steunpoten zijn verkrijgbaar in diverse lengtes, met
verschillende draagvermogens en cilinderslag.
De steunpoten hebben een ingebouwd waterpassysteem en
zijn eenvoudig in montage en gebruik met bijgeleverde
afstandsbediening en via smartphone of tablet.

Verzwaarde vering vooras

Hulpvering voor Economy Line chassis

De zwaardere 3-as chassis worden standaard uitgerust met een verzwaarde vering
op de vooras. Hierdoor kan de vooras een hoger gewicht dragen, zakt minder ver
door en heeft een betere gewichtsverdeling van zware lading op de wagen.

Speciaal voor het X-Low Economy Line chassis is er de mogelijkheid om de
standaard bladvering op de achteras te voorzien van een extra hulpvering.

Optioneel kan ook het 5.000 kg GVW chassis worden voorzien
van verzwaarde voorvering, wanneer de gewichtsverdeling
hierom vraagt.

Deze wordt eenvoudig gemonteerd aan het veersysteem zodat
de bladvering minder snel aan zijn eindaanslag zit. Het
laadvermogen van het chassis wordt hiermee vergroot.
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Technische specificaties X-low chassis

X-Low Economy Line

X-Low XLM Ultralight

X-Low XLM Enkelas

X-Low XLM Enkelas

X-Low XLM Tandem

GVW Max

3500 / 4000 kg

3500 / 5000 kg

3500 / 5000 kg

6500 kg

6500 / 7450 kg

Aantal assen

2

2

2

2

3

Laadvermogen

2400 kg

2300 /(2400) 2900 kg

2300 /(2400) 2900 kg

2300 / 4300 kg

2300 / 2900 kg

Achter as door:

Fiat

Coxx

Coxx

Coxx

Coxx

Vering

Standaard bladvering

Luchtvering

Luchtvering

Luchtvering

Luchtvering

Optioneel: hulpvering

Optioneel: luchtvering vooras

Optioneel: luchtvering

Optioneel: luchtvering

Optioneel: luchtvering vooras

vooras

vooras

2130 mm

2130 mm

2130 mm

2130 mm

2230 mm

2230 mm

2230 mm

2230 mm

2330 mm

2330 mm

2330 mm

2330 mm

2430 mm

2430 mm

2430 mm

2430 mm

achteras(sen)

Breedte chassis

2130 mm

Lengte chassis

Tot 5500 mm

Tot 5500 mm

Tot 5500 mm

Tot 6500 mm

Tot 8000 mm

Hoogte chassis

4860 mm/ 350 mm *

410 mm / 250 mm

410 mm / 250 mm

420 mm / 260 mm

410 mm / 250 mm

Instaphoogte

300 mm

250 mm

250 mm

260 mm

250 mm

Aankoppeling cabine

Vast

Coxx universeel koppelsysteem

Coxx universeel

Coxx universeel

Coxx universeel koppelsysteem

koppelsysteem

koppelsysteem

Steunpoten

1 per kant standaard

1 per kant standaard

1 per kant standaard

Op aanvraag

Op aanvraag

Tussenbalken

2 standaard

2 standaard

2 standaard

Op aanvraag

Op aanvraag

Materiaal

Domex® S700 MC

Domex® S700 MC

Domex® S700 MC

Domex® S700 MC

Domex® S700 MC

Chassis gewicht

+/- 410kg

+/- 420kg

+/- 420kg

+/- 580kg

+/- 470kg

Basis voertuig

Fiat Ducato 3.5T / 4.0T

Fiat Ducato 3.5T / 4.0T Heavy

Fiat Ducato 3.5T / 4.0T

Fiat Ducato 4.0T Heavy

Fiat Ducato 4.0T Heavy Chassis

categorie

Heavy Chassis Cabine

Chassis Cabine

Heavy Chassis Cabine

Chassis Cabine

Cabine

* Onbelast
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