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MONTAGE-INSTRUCTIES KIT DRIEZIJDIGE KIEPBAK mod. BISON
De SCATTOLINI kiepbak, geleverd in de vorm van een kit (voorgemonteerd en afgesteld), moet alleen nog op het chassis
gemonteerd en elektrisch aangesloten worden.
Trek de bouten altijd aan met het voorgeschreven koppel (zie tabel)
MONTAGE VAN DE UITRUSTING
Volg voor de uitrusting de fasen die in de volgende hoofdstukken worden beschreven.
A) DE LAADBAK OP HET VOERTUIG MONTEREN
B) ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN VOOR ELEKTROHYDRAULISCHE UITRUSTING
C) DE KOFFER ACHTER DE CABINE MONTEREN
D) KIEPTESTS - AFSTELLING
E) PROEVEN VOOR HET AFSTELLEN VAN ACHTERSCHOT
F) DE ZIJLICHTEN MONTEREN
G) VOERTUIGEN MET MAXIMAAL TOEGESTAAN GEWICHT > 3,5 t
H) DE GEREEDSCHAPSKIST MONTEREN
I) TABEL AANTREKKOPPELS
L) CONTROLES EINDINSPECTIE
M) ELEKTRISCHE SCHEMA’S
N) VOERTUIGCOMBINATIES

3

SCATTOLINI S.p.A.

M2ME005

J)

A) DE LAADBAK OP HET VOERTUIG MONTEREN
Verwijder vóór u begint te werken, de achterlichten van het voertuig. Voer, afhankelijk van het type wielen, de
volgende aanpassingen door van de positie van de lichtblokken.

A.0) MERCEDES NEW SPRINTER
1) – Enkele wielen
1.1 verwijder de achterlichtblokken vóór u de kiepbak op
het voertuig plaatst
1.2 snijd de bevestigingssteunen van de achterlichten door
tot de bovenrand van het profiel.
Dek het snijvlak af met een geschikte bescherming.
1.2 boor gaten in de achterste stang, met d=10 mm boren,
voor de bevestiging van de lichtbloksteunen, volgens
het schema hiernaast
1.3 monteer de lichtbloksteunen (code BINCBPSU01L3 en
BINCBPSU02L3) en de lichten door middel van M8bouten met zelfborgende moeren en vlakke sluitringen
1.4 sluit de lichtblokken aan met de daartoe bestemde
aansluitingen

foto 1.1

1.5 controleer de werking van de lichten

foto 1.2

punt 1.3
lichtbloksteunen (code BINCBPSU01L3 en
BINCBPSU02L3)

punt 1.3
4
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2) – Dubbele wielen
2.1 verwijder de achterlichtblokken vóór u de kiepbak op
het voertuig plaatst
2.2 boor gaten in de achterste stang, met 2 d=10 mm
boren, voor de bevestiging van de lichtbloksteunen,
volgens het schema hiernaast
2.3 monteer de lichtbloksteunen (code BINCBPSU03L3 en
BINCBPSU04L3) en de lichten door middel van M8-bouten
met zelfborgende moeren en vlakke sluitringen
2.4 sluit de lichtblokken aan met de daartoe bestemde
aansluitingen
2.5 controleer de werking van de lichten
foto 2.1

foto 2.2
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A.1) De KIT (bak en montageframe) ophalen in het magazijn.
De laadbak is aan het montageframe bevestigd bij de aflevering
door Scattolini.
A.2 De hijsrepen aan de 4 stuwagehaken bevestigen.
En controleren of de last in balans is.

Om de last beter in balans te kunnen houden, is het
raadzaam de karabijn niet op de laadbak te monteren.

punt A.2

foto A.2

A.2.1 Opgelet: controleer vóór het hijsen of de
kogelsteunen correct bevestigd zijn (M12-bouten en
moeren) aan de laadbak.

FOTO A.2.1

A.2.2. Controleer vóór het heffen of de laadbak aan het
montageframe bevestigd is met de twee originele pennen
in de moffen aan de achterzijde en met twee M8-bouten ter
hoogte van de steunen aan de voorzijde.

FOTO A.2.2

A.2.3. Controleer vóór het heffen of de stuwageringen
waaraan de hijsrepen worden bevestigd, correct aan de
laadbak bevestigd zijn (moer vastgedraaid).

FOTO A.2.3
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A.3) De laadbakkit met het montageframe op het
chassis van het voertuig plaatsen zodanig dat de
bevestigingspunten zich tegenover elkaar bevinden.
Houd rekening met de nokken aan de onderzijde en met de
aanwezigheid van de cilinder.
Neem de hijsrepen niet weg.

A.4) HET MONTAGEFRAME AAN HET VOERTUIG
BEVESTIGEN
Nadat u de kiepbak op het voertuig hebt geplaatst: bevestig
het montageframe met M12x1,5 bouten klasse 10.9 en
dubbele vlakke ringen, dikte 5 mm, en zelfborgende
moeren, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, aan
de langsdrager van het voertuig.
Trek aan met een koppel van 102 Nm.

foto A.4

foto A.4
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A.5) De bak losmaken van het montageframe.
Verwijder de twee M8-bouten van de voorste kogelsteunen
waarmee de laadbak aan het montageframe bevestigd is.

A.6) De laadbak naar achteren kantelen en in deze
positie (ongeveer 20 graden) blokkeren met de
veiligheidsstang.
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OPGELET
A.7) Werk nooit onder de laadbak zonder steunbalk.
Het is raadzaam de laadbak aan de kraan gekoppeld te laten tijdens de werkzaamheden.
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A.8) De spatborden monteren

A.8.1 Boor gaten in de spatborden met d=10 mm boren,
volgens het schema.
FOTO A8

foto A8.1 – DUBBELE WIELEN

FOTO A8.1 ENKELE WIELEN

FOTO A8.1
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A.8.2 De spatborden monteren met de brede sluitring aan
de binnenzijde van het spatbord.
Gebruik M8 x25 moeren, aantrekkoppel 15 Nm

FOTO A.8.2

FOTO A.8.2
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A.9) De cabinebescherming monteren

FOTO A.9

A.9.1 bevestigen met M8 x25 bouten. aantrekkoppel 23
Nm

FOTO A.9.1

A.9.2 bevestigen met M12x1,25x30 bouten,
aantrekkoppel 100 Nm

FOTO A.9.2
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B) ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN VOOR ELEKTROHYDRAULISCHE UITRUSTINGEN
Zet, vóór u begint te werken, de ontkoppelhendel van
de accu in de stand ‘OFF’

B1) AANSLUITINGEN
Bij de aflevering van de laadbak zijn alle elektrische systemen aangesloten.
Om ze te kunnen gebruiken, moet de kiepbak op het voertuig worden aangesloten met:
A) Vermogensaansluitingen op de (+) en (-) van de accu. (zie Kit Installatie 2)
B) Bedieningsaansluitingen in de cabine (drukknoppen, zie Kit Installatie 1)

2

10

5

6
5
4

1

PUNT B.1
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B.2) Vermogensaansluitingen op de (+) en (-) van de
accu.
B.2.1) Leid de elektrische vermogens- (+/-) en
bedieningskabels onder de cabine van het voertuig, aan de
voorzijde.
De elektrische kabels ( + en - ) moeten naar de
accuhouder in de cabine worden geleid vanaf de
onderzijde, langs de langsdrager aan de linkerzijde.
De code van de vermogenskabelkit is 120489 voor de
enkele en 120490 voor de dubbele cabine.

FOTO B.2.1

B.2.2.) Maak de bevestiging van de tank los om de kabels
(vermogens- en bedieningskabels) langs de langsdrager
aan de linkerzijde te kunnen leiden.
Bevestig de elektrische kabels met stripjes en maak de tank
definitief vast.
FOTO B.2.2

B.2.3) Haal de accu uit de kunststof houder.

FOTO B.2.3
B.2.4) boor twee d= 20 mm gaten voor de
vermogenskabels (+ en -) en zet de kabelmantels vast met
kabelklemmen.

FOTO B.2.4

B.2.5) breng de accu in en bevestig de kabels aan de
klemmen.
De kabels voor voertuigen met wielbasis 4325 en koffer zijn
lang, daarom moet u de kabelmantel op ongeveer 1 950
mm afsnijden, en de plus- en minkabel op 1 150 mm.
FOTO B.2.4
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B.2.5) breng de accu in en bevestig de kabels aan de
klemmen.
De kabels voor voertuigen met wielbasis 4325 en caisson
zijn lang, daarom moet u de kabelmantel op ongeveer 1
950 mm afsnijden, en de plus- en minkabel op 1 150 mm.

FOTO B.2.5

B.2.6.) sluit de pluspool met 200-A stripzekering aan op
de plusklem.
Het beschermkastje van de klem moet worden afgesneden
(40x40 h = 10 mm) om de Scattolini-zekering te kunnen
plaatsen.
Trek de klemmen krachtig aan.

FOTO B.2.6

B.2.7 ) Sluit tenslotte de minpool aan op de klem.
Trek de klemmen krachtig aan.

FOTO B.2.6
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B.3) BEDIENINGSAANSLUITINGEN
B.3.1) In het voorste deel links van de tank is er een
kabeldoorgang om de kabel in de cabine te leiden. Gebruik
deze doorgang om de elektrische kabels voor de
bedieningsknoppen in de cabine te leiden.

FOTO B.3.1

B.3.2) blokkeer de kabelmantel met de daartoe bestemde
kabelklem

FOTO B.3.2

B.3.3) Leid de bedieningskabel onder de bestuurderszetel

B.3.4) Sluit de klemmen van het systeem aan op de
stekker.

FOTO B.3.3
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B.30.5) Sluit de klemmen van het systeem aan op de stekker.
Aansluitingen
A)
B)
C)

De twee gele kabels met faston op de 5A zekering.
De rode kabel met faston op de 10A zekering.
De RODE kabel (I= 100 mm), met faston, van 10A
zekering op stekker, pool 6;
D) De WIT/groene kabel met klem op contact 5;
E) De BLAUWE kabel met klem op contact 4;
F) Sluit de stekkers aan

10

N3 6
5

5

6
5
4

N1 4

punt B.3.5

10

5

6
5
4

N3 6
5
N1 4

punt B.3.5
B.3.6) Plaats de stekker en de zekeringen in het
zekeringkastje.

punt B.3.6
B.3.7) Bevestig het zekeringkastje onder de zetel met
tweezijdige tape.
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punt B.30.7
B.3.8) Blokkeer de spiraalkabel van de drukknoppen, die
van de binnenzijde van de zetelruimte onder de steun moet
worden geleid, met een metalen strip aan de buitenzijde
van de zetel. Gebruik de bestaande boring in de zetelsteun.

punt B.30.8

punt B.30.8
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B.3.9) Bevestig de steun van het drukknoppenpaneel
met zelftappende schroeven aan de rugleuning in de
cabine, op een goed bereikbare en afgeschermde
plaats.

punt B.30,9

punt B.30,9

B.3.10) Plaats het drukknoppenpaneel
In de volgende punten ziet u enkele praktijkvoorbeelden.

punt B.30,10

OPGELET: Zorg ervoor dat het systeem ALTIJD
uitgeschakeld blijft (OFF) wanneer de kiepbak niet
wordt gebruikt en tijdens het rijden.
Om het systeem uit te schakelen, koppel de hoofdschakelaar voor het ontkoppelen van de accu los door de
hendel linksom te draaien. Draai de hendel rechtsom om de
accu opnieuw te koppelen en het systeem onder stroom te
brengen.
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C) DE KOFFER ACHTER DE CABINE MONTEREN
Voor bepaalde uitrustingen wordt de koffer achter de cabine gemonteerd.
C.1) Monteer de koffer achter de cabine als dit voorzien is
voor de uitrusting.
Bevestig het montageframe aan het voertuig, en vervolgens
de koffer aan het montageframe.

punt C1

Punt C1 (VOORBEELD VAN MONTAGEFRAME, NIET
DEFINITIEF)
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D) KIEPTESTS - AFSTELLING
D.1 ) kieptests
Voer enkele kieptests uit met de elektrische uitrusting van
het voertuig, nadat u de hoofdschakelaar op ‘ON’ hebt
gezet.
Vergeet niet de hijsrepen los te maken.
Met de laadbak omhooggebracht moet de zoemer een
signaal geven.
De Scattolini kiepbakkits zijn bij levering ingesteld op
een kiephoek aan zijkanten en achterkant van 45
graden (max. 50 graden). U moet dit in ieder geval
controleren en indien nodig de afstelling corrigeren (zie
punt D).
Opgelet:
Controleer of zich, tijdens het heffen, geen personen in de
omgeving bevinden.
Voer de hefbewerking uit met de motor uitgeschakeld. Als
dat niet mogelijk is, zorg er dan voor dat de uitlaatgassen
doeltreffend worden afgevoerd.
D.2 ) Kiep de bak met de elektrische lier naar achteren tot
een hoek van 45° ten opzichte van het montageframe en
stel de middelste bout van de eindaanslag zo in dat de
elektrische schakelaar wordt geactiveerd.
Herhaal de kiepbeweging ter controle en trek de moeren
aan.

FOTO PUNT D2
D.3) Laat de laadbak neer en plaats de twee pennen aan
de linkerzijde.
Kiep de bak met de elektrische lier naar links tot een hoek
van 45° ten opzichte van het montageframe en stel de
zijdelingse bout van de eindaanslag zo in dat de
elektrische schakelaar wordt geactiveerd.
Herhaal de beweging ter controle en trek de moeren aan.

FOTO PUNT D3

D.4) Herhaal de bewerkingen van PUNT 2 om de
eindaanslag voor het kiepen naar rechts in te stellen.

FOTO PUNT D4
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E) TESTS VOOR HET AFSTELLEN VAN HET ACHTERSCHOT
E.1) controleer het automatisch openen van het
achterschot, dat moet openen wanneer de laadbak
onder een hoek van ongeveer 20° naar achteren wordt
gekanteld.
Stel het systeem indien nodig af:
a) door de lengte van de hendel aan te passen om
het openen vroeger of later te laten gebeuren
b) als het openen moeizaam gaat, door de
scharnierpen in de opening van de met bouten
bevestigde steun te centreren.

PUNT E1
als het openen van het schot moeizaam gaat, controleer
dan of de pen in de opening van de met bouten
bevestigde steun goed gecentreerd is.
Opgelet:
A) Controleer of zich, tijdens het heffen, geen personen in de omgeving bevinden.
B) Voer de hefbewerking uit met de motor uitgeschakeld. Als dat niet mogelijk is, zorg er dan voor dat de uitlaatgassen
doeltreffend worden afgevoerd.
C) Het zijdelings kantelen mag pas gebeuren nadat de bak naar achteren werd gekiept.
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F) DE ZIJLICHTEN MONTEREN
Voor voertuigen van meer dan 6 meter lang, moeten de zijmarkeringslichten worden gemonteerd.
(zie schema’s voertuigcombinaties met verlichtingssystemen). De lichten, compleet met bedrading, maken deel uit van
de uitrusting van de laadbak.
VOERTUIGEN met een maximaal toegestaan gewicht > 3,5 t moeten voorzien zijn van reflecterende achterpanelen, zie punt F4.

F.1) DE LICHTEN MONTEREN
De Scattolini laadbak wordt geleverd met een verlichtingskit
met bedrading en stekkers, die in overeenstemming zijn
met de originele componenten.
Het voertuig is uitgerust met twee aansluitpunten voor
zijlichten, ter hoogte van de voorste bladveersteun, één aan
de linkerzijde van de langsdrager en één aan de
rechterzijde.
Gebruik de SCATTOLINI kabels voor de lichten, code
120408, en de lichten, code 120055.
Voor alle modellen is, met code LB1, de optie
'zijdelingse breedtelichten’ beschikbaar. Indien die
gemonteerd worden, is de instelling/activering achteraf
met de STAR DIAGNOSIS tester NIET nodig.

AANSLUITPUNT LICHTEN (BIJ VOORSTE
BLADVEERSTEUN)

Met de code LB1 wordt het chassis geleverd met
bekabeling en lichten. Gebruik bij de montage originele
kabels en lichten. As de laadbak niet is uitgerust voor
de montage van originele lichten, gebruik dan steunen
en lichten van Scattolini en originele kabels en
lamphouders van Mercedes.
Als de lichten niet functioneren, controleer dan of de
zekeringen (voetenruimte bestuurder en onder de zetel
aan de linkerzijde) geplaatst zijn.

Zekeringkastje voetenruimte bestuurder
pos. 4 en 14 (verlichtingsschakelaar)

De fabrieksuitrusting kan, met code LB2, worden
aangevuld met de optie 'vooruitrusting zijdelingse
breedtelichten’. Indien die optie gemonteerd wordt, is
de instelling/activering achteraf met de STAR
DIAGNOSIS tester NIET nodig.
Als de lichten niet functioneren, controleer dan of de
zekeringen (voetenruimte bestuurder en onder de zetel
aan de linkerzijde) geplaatst zijn.

Zekeringkastje links onder de zetel
pos. 23 elektrisch aansluitpunt links
pos. 25 elektrisch aansluitpunt rechts

Gebruik, indien die bij het chassis geleverd werden, de originele elektrische kabels,
met lamp en lamphouder
F.2 ) Voor voertuigen met enkele cabine, wielbasis 4
325, en koffer:
Monteer de steunen van de zijmarkeringslichten zoals
aangegeven in de tekening hieronder
Voertuig enkele cabine, wielbasis 4 325, dubbele
wielen, koffer:

FOTO PUNT F2
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Voertuig enkele cabine, wielbasis 4 325, enkele wielen,
koffer:

FOTO PUNT F2

F.3 ) Als het voertuig niet uitgerust is met elektrische
kabels (Uitrusting LB2)
Opgelet voor de correcte elektrische aansluiting van de
lichten. Zie figuur.
Gebruik de verlichtingskabels 120496 met verlenging voor
de twee posities van de lichten (vóór en achter) en 120497
voor de zijlichten.
Gebruik, indien die bij het chassis geleverd werden, de
originele elektrische kabels, met lamp en lamphouder.

Bevestiging lichten voorzijde voor dubbele cabine

Bevestiging lichten achterzijde
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G) VOERTUIGEN MET MAXIMAAL TOEGESTAAN GEWICHT > 3,5 t
VOERTUIGEN met een maximaal toegestaan gewicht > 3,5 t moeten uitgerust zijn met:
ZIJDELINGSE BESCHERMING VOOR FIETSERS EN REFLECTERENDE ACHTERPANELEN
G.1) ZIJDELINGSE BESCHERMINGEN VOOR
FIETSERS MONTEREN (voor voertuigen > 3,5 t).
Het montageframe is voorzien van boringen voor het
monteren van beschermingen voor fietsers.
De horizontale beschermprofielen uit aluminium moeten op
de voor het voertuig vereiste lengte worden doorgezaagd.

ALGEMEEN SCHEMA BESCHERMINGEN VOOR FIETSERS
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G.2) ACHTERPANELEN MONTEREN
VOERTUIGEN met een maximaal toegestaan gewicht
> 3,5 t moeten uitgerust zijn met reflecterende
achterpanelen.
Volg, voor de montage van de panelen, de instructies
op de verpakking van de panelen, die altijd volledig
moeten worden gevolgd.
De beste montagemethode is (b) hieronder

punt G.2

26

SCATTOLINI S.p.A.

M2ME005

H) GEREEDSCHAPSKISTEN MONTEREN
Alle montageframes van de Scattolini-kiepbakken zijn uitgerust met gepaste montageboringen.
Afhankelijk van het voertuigmodel kunnen de gereedschapskisten vóór of achter het achterwiel worden
gemonteerd.
H.1) voor voertuigen wielbasis 4325, enkele cabine,
moet de kist achter het wiel worden geïnstalleerd.

FOTO PUNT H1

FOTO PUNT H1

H.2) VOOR VOERTUIG Mercedes, wielbasis 3665,
dubbele cabine, enkele wielen, kan de PVCgereedschapskist gemonteerd worden op voorwaarde dat
het deksel slechts onder een hoek van 90 graden wordt
geopend.
Daartoe moeten de dekselsteunen code 110931/rechts en
110931/links worden gemonteerd en met bouten of
klinknagels aan de kist bevestigd.

PUNT H2
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I) VOORGESCHREVEN AANTREKKOPPELS

T 7.3.02

TABEL AANTREKKOPPELS

Versie 00 van
26/05/05
Blz. 1 van 1

DE AANBEVOLEN KOPPELWAARDEN ZIJN GELDIG WANNEER:
- DE MET ELKAAR VERBONDEN ONDERDELEN NIET VERVORMD ZIJN
- GEEN EXTERNE KRACHTEN OP DE SCHROEFVERBINDING WORDEN UITGEOEFEND
- DE AANTREKKOPPELS NIET IN DE SCHEMA'S OF SPECIFICATIES WORDEN VERMELD

TYPE BOUT

M4
M5
M6
M8
(pf) M 8x1
M 10
(pf) M 10x1,25
M 12
(pf) M 12x1,25
M 14
(pf) M 14x1,5
M 16
(pf) M 16x1,5
M 18
M 20

KLASSE
8.8
AANTREKKOPPELS
Nm
(*)
2,9 +/-0,5
5,8 +/-0,9
9,8 +/-1,5
23 +/-3,5
20 +/-3,0
47 +/-8
39 +/-5,9
83 +/-12
70 +/-10,5
130 +/-20
110 +/-16,5
200 +/-30
169 +/-25
300 +/-45
410 +/-60

KLASSE
10.9
AANTREKKOPPELS
Nm
(*)
4,2 +/-0,6
8,3 +/-1,2
14,1 +/-2,1
33 +/-5
29,5 +/-4,4
68 +/-10
57 +/-8,5
120 +/-17
102 +/-15,3
190 +/-28
162 +/-24
290 +/-40
247 +/-37
410 +/-60
570 +/-85

Opmerkingen:
(*) De toegestane tolerantie is +/-15%
De aantrekkoppels
1) voor voertuigen met lange wielbasis is overgenomen van Ford-documentatie;
2) voor voertuigen met korte (pf) wielbasis is overgenomen van Opel-documentatie;

Opgesteld door: Venturelli P.

Goedgekeurd door: Venturelli P.
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L) CONTROLES EINDINSPECTIE
Voer na de montage alle inspecties en controles uit die nodig zijn voor de garantie en de veiligheid van de uitrusting.
Na alle controles moeten de personen die de montage op het voertuig hebben uitgevoerd, het garantieformulier van het
product en de EG-certificaten invullen. Deze documenten waarborgen de correcte montage op het voertuig.
Als bijlage vindt u een exemplaar van het document, met vermelding van de belangrijkste controles die moeten worden
uitgevoerd. In de groene vakken moet de persoon die de montage heeft uitgevoerd, OK of NEEN invullen.
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M 1002.02

CONTROLEFORMULIER
MONTAGE KIEPBAK NEW SPRINTER
(BELGIE)

SCATTOLINI S.p.A.
Valeggio s/M Italy

MONTAGEDATUM

dag

maand

jaar

INSCHRIJVINGSNUMMER

CHASSISNUMMER
VOERTUIG

WIELBASIS

VOERTUIGMODEL

AFMETINGEN

P 3665 CS, RG

3700X2200

P 3665 DC, RG

2825X2200

P 4325 DC, RG

3700X2200

P 4325 CS,
RG+COFFRE
P 3250 CS, RS

3700X2200
2825X2100

P 3665 CS, RS

3400X2100

P 3665 DC, RS

2600X2100

P 4325 DC, RS

3400X2100

P 4325 CS,
RS+KOFFER

3400X2100

MONTAGE
MONTAGE BEVESTIGINGEN
MONTAGEFRAME
SPATBORDEN

CABINEBESCHERMING

ACHTERLICHTEN

TE M12X1,5xL=35-10.9 bouten
8 (4X2) TE M8x25 bouten, klasse 8.8,
met vlakke sluitringen, 8x24 aan de
binnenzijde van het spatbord en 8x16
aan de buitenzijde, en zelfborgende
moeren
2 TE M12x1,25X30 bouten + 2
sluitringen (12x24)
2 TE M8X25 bouten, + sluitringen
(8x24)
Controle correcte montage

AANTREKKEN ELEKTRISCHE
KABEL +/- POOL
MONTAGE 200A ZEKERING
IN DE ACCURUIMTE

TE M8X25 bout

TOOL BOX

4 M8x25-8.8 BOUTEN + sluitring
(binnen- + buitenzijde) d=8x24
CONTROLE MONTAGE 4
LICHTEN
CONTROLE CORRECTE
BEVESTIGING VAN KOFFER
AAN CHASSIS

handtekening
AANTREKKOP. 102 Nm
AANTREKKOP. 15 Nm

AANTREKKOP. 100 Nm
AANTREKKOP. 23 Nm
Controle elektrische
werking
AANTREKKOP. 23 Nm

MONTAGE DRUKKNOPPENHOUDER IN CABINE

ACCESSOIRES
ZIJMARKERINGSLICHTEN
VOERTUIGEN > 6 METER
MONTAGE VAN DE KOFFER
ACHTER DE CABINE

AANTREKKOP. 23 Nm
WERKINGSCONTROL
E
CONTROLE BEVESTIGING MONTAGEFRAME KOFFER/
VOERTUIGCHASSIS

VERPLICHTE ACCESSOIRES VOOR VOERTUIGEN > 3,5 t
MONTAGE STEUNEN EN PROFIEL BESCHERMING FIETSERS
MONTAGE REFLECTERENDE ACHTERPANELEN

M8-bouten klasse -8.8

AANTREKKOP. 23 Nm

AFSTELLINGEN/ CONTROLES
45° KIEPHOEK
ACHTERAAN
GECONTROLEERD
WERKINGSCONTROLE
ZOEMER

45° KIEPHOEK LINKS
GECONTROLEERD

45° KIEPHOEK
RECHTS GECONTROLEERD

CONTROLE AFSTELLING AUTOMATISCH OPENEN ACHTERSCHOT
Handtekening voor
goedkeuring
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ELEKTRISCHE SCHEMA'S
1) ELEKTRISCHE SCHEMA’S VOOR ELEKTROHYDRAULISCHE UITRUSTINGEN (ref. 6220030)
2) ELEKTROHYDRAULISCH SCHEMA VOOR ELEKTRISCHE SYSTEMEN (REF. 6220018)
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LEGENDA
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1) ELEKTRISCHE SCHEMA’S VOOR ELEKTROHYDRAULISCHE UITRUSTINGEN (ref. 6220030)
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2) ELEKTROHYDRAULISCH SCHEMA VOOR ELEKTRISCHE SYSTEMEN (REF. 6220018)
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N) VOERTUIGCOMBINATIES
1) VOERTUIGCOMBINATIE 2600x2100 DUBBELE CABINE (7255305)
2) VOERTUIGCOMBINATIE 2825x2100 ENKELE CABINE (7255323)
3) VOERTUIGCOMBINATIE 2825x2200 DUBBELE CABINE (7255314)
4) VOERTUIGCOMBINATIE 3150x2200 ENKELE CABINE (7065008)
5) VOERTUIGCOMBINATIE 3400x2100 ENKELE CABINE (7255304)
6) VOERTUIGCOMBINATIE 3400x2100 DUBBELE CABINE (7255324)
7) VOERTUIGCOMBINATIE 3700x2200 ENKELE CABINE (7255312)
8) VOERTUIGCOMBINATIE 3700x2200 DUBBELE CABINE (7255313)
9) VOERTUIGCOMBINATIE MERCEDES MET VERLICHTINGSSYSTEMEN (7115116)
10) VOERTUIGCOMBINATIE P 4325 CS, ENKELE WIELEN 3400x2100 met koffer
11) VOERTUIGCOMBINATIE P 4325 CS, DUBBELE WIELEN 3700x2200 met koffer
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1) VOERTUIGCOMBINATIE 2600x2100 DUBBELE CABINE (7255305)
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2) VOERTUIGCOMBINATIE 2825x2100 ENKELE CABINE (7255323)
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SCATTOLI N I

3) VOERTUIGCOMBINATIE 2825x2200 DUBBELE CABINE (7255314)
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SCATTOLIN I

4) VOERTUIGCOMBINATIE 3150x2200 ENKELE CABINE (7065008)
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5) VOERTUIGCOMBINATIE 3400x2100 ENKELE CABINE (7255304)
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6) VOERTUIGCOMBINATIE 3400x2100 DUBBELE CABINE (7255324)
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7) VOERTUIGCOMBINATIE 3700x2200 ENKELE CABINE (7255312)
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8) VOERTUIGCOMBINATIE 3700x2200 DUBBELE CABINE (7255313)
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9) VOERTUIGCOMBINATIE MERCEDES MET VERLICHTINGSSYSTEMEN (7115116)
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10) VOERTUIGCOMBINATIE P 4325 CS, ENKELE WIELEN 3400x2100 met koffer
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11) VOERTUIGCOMBINATIE P 4325 CS, DUBBELE WIELEN 3700x2200 met koffer

Via del Lavoro, 8 Z.I.
37067 Valeggio sul Mincio (VR) – ITALIA,
Tel. ++39 045 63.34.911 – Fax. ++39 045 63.34.900e-mail: info@scattolini.it
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