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KLASSE IN CAPACITEIT

KLASSE IN CAPACITEIT

Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in het
maken van kipwagens voor zowel landbouw,
grondverzet als wegenbouw. Het uitgebreide
standaardassortiment is optioneel aan te
passen aan de wensen van de gebruiker.
Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om
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aan specifieke wensen invulling te geven.
In Groenekan is het team dagelijks bezig met
het zoeken naar verbeteringen aan bestaande
producten, mogelijkheden voor nieuwe
modellen en uitbreiding van het huidige
programma.
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 Maximale levensduur
 Beste in zijn klasse
 Eigen productie
 Doordacht concept
 Hoog afwerkingsniveau
 Maximaal laadvermogen

'Wat wij horen
van de gebruikers
passen wij toe
op de tekentafel.'

3

De compacte landbouwkipwagen
De LK 14 kipper is een robuuste tandemas kipwagen geschikt voor al het landbouwwerk. De kipper is compact gebouwd en kan door zijn geringe bakhoogte gemakkelijk
geladen worden. De laadbak is volledig afgelast en taps toelopend uitgevoerd. De
LK 14 is dankzij een uitgekiende constructie multifunctioneel inzetbaar. De hoogwaardige afwerking staat garant voor een lange levensduur.
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MODEL

LK 14
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De multifunctionele landbouwkipwagen
De LK 16 kipper is uitstekend geschikt voor grotere hoeveelheden, maar blijft compact.
De grote kiephoek van 60° en de gladde afwerking van de bak zorgen ervoor dat alle
producten probleemloos te lossen zijn. De graanschuif in de achterklep heeft een grote
losopening en is vanaf twee zijden te bedienen.
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LK 16
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De ideale landbouwkipwagen
De LK 18 is de beste in zijn klasse. Met een bijzonder goede afwerking en een uitgekiende bak is deze kipper een lust voor het oog. De bak bestaat uit hoogwaardig slijtvast
Hardox staal. Het brede doorkijkrooster geeft maximaal zicht in de laadbak en de rubberen afdichting van de achterklep geeft een volledig dichte bak onder alle omstandigheden. Optioneel verkrijgbaar met stuuras met gedwongen besturing.
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MODEL

LK 18
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De heavy-duty landbouwkipwagen
De LK22 is de absolute top in de markt voor transport van landbouwproducten. De doordachte constructie van deze laadbak geeft een enorm volume waardoor graan, aardappelen, uien, bieten en vele andere producten moeiteloos vervoerd en gelost kunnen worden.
Tevens verkrijgbaar met silage-opzetschotten. Het unieke tandemonderstel is voorzien
van BPW-assen van 150x150 mm met een beremming van 410x180, mogelijk met banden
tot 1.70m. De LK22 staat voor duurzame techniek, grote capaciteit en lange levensduur.
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LK 22
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De krachtpatser
De SK22 is de ideale kipwagen om grote hoeveelheden gras, mais en dergelijke producten te kunnen vervoeren. De volledig afgelaste en glad afgewerkte laadbak zorgt
voor probleemloos lossen. Bovendien is het achterscharnier meer naar het midden
geplaatst, wat een maximale oversteek geeft. De kipcilinder hangt in een kardanische
ophanging en de gehele kipwagen is perfect afgewerkt.
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SPECIFICATIES

TANDEMASSERS

 standaard

 optioneel

 niet leverbaar

LK 14

LK 16

LK 18

LK 22

Hydraulische steunpoot, bediend vanaf de tractor









SK 22


Taps lopende bak, daardoor beter lossend











Doorkijkrooster in de bak











Graanschuif in de achterklep











Breedte verlichting voor- en achterop











Draaibaar trekoog











Slangensteun op de dissel











Rubber geveerde trekboom











Geschroefde spatborden aan de laadbak











Vetnippels van de hoofdas centraal











Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging











Exclusief banden en wielen











Trap voorop de bak











Zeilrek op het chassis











6

Zeilrek op de achterklep











1

Bordes voorop de bak i.c.m. optie trap
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Rubberen uitloop bij graanschuif











Het verlengen van bedieningshandel van de graanschuif linkerzijde en/of rechterzijde











Hardhouten beschermbalk bevestigd op bovenrand bak
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* verplicht vanaf 01-01-2018

Kunststof beschermbalk bevestigd op bovenrand bak











Hydraulische disselvering











Hydraulische sleepvoet met handpomp











Dubbelwerkende ventiel achterop met zeswegkraan i.c.m. hydraulische achterklep











Hydraulische sleepvoet met zeswegkraan











Luchtremmen + ALR ventiel*











Hydraulische gedwongen besturing van achteras











Opbouw 250 mm











Opbouw 800 mm











Werklamp voorin de bak (58R)











1 werklamp achterop











1 werklamp achterop met schakelaar tussen de bak en chassis











Volgstekker achterop











LED verlichting











Kunststof gereedschapskist











Scharmüller kogeltrekhaak K80











Scharmüller K50 aansluiting voor besturing











PVG klaar maken











Vetnippels van de fusee centraal











Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)











VGM afdeksysteem











Knevels op achterklep type LK











Commando stuurstang met snelsluiting











LK bumper opklapbaar*











LK bumper hydraulisch opklapbaar











Type goedkeuring RDW*











Parkeerrem*











Achteruitrij zoemer











Wide spread onderstel 1650











Wide spread gestuurd onderstel 1850
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LK 14

Afmeting uitwendig

Bakafmeting inwendig

LK 16

SK 22

LK 14

LK 16

LK 18

LK 22

SK 22

7200 mm

7200 mm

8200 mm

8900 mm

9550 mm

Breedte

2550 mm

2550 mm

2550 mm

2550 mm

2550 mm

Hoogte

2400 mm

2900 mm

2900 mm

2900 mm

3500 mm

Lengte

5500 mm

5500 mm

6500 mm

7200 mm

7800 mm

Breedte

2400 mm

2400 mm

2400 mm

2400 mm

2365 mm

Hoogte

900 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

2000 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

6-4 mm

5-4 mm (Hardox)

5-4 mm (Hardox)

5-4 mm (Hardox)

6-4 mm

150, 410x180

150, 410x180

150, 410x180

150, 410x180

150, 410x180

4

4

4

4
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Plaatmateriaal van de laadbak (Hardox)
Aantal wielen beremd

LK 22

Lengte

Spoorbreedte
10 gaats assen

LK 18

1
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Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken
van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
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