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Heavy-Duty
grondverzetkipwagen

HALFPIPE
32 ton laadvermogen

Technische gegevens

Techn. laadverm. 32.000 kg

Laadbakafm. 6.000 x 2.250 x 1.300 mm

Laadvolume 16,2 m³ Water

 20,6 m³ (SAE 1:1,5)

Kipcilinder 5-traps / 46 Liter

Kiphoek 55 graden

Asophanging Pendeltandem

Assen 32t Industrieassen

Beremming Ø 520 x 180 mm

Remsysteem Luchtremmen met ALB

Wielbouten 10 gaats / M24x1.5

Banden (Standaard) 23.5R25

Banden (Optioneel) 750/65R25

 750/60R30.5

 850/50R30.5

RDW pakket 40 Km/h



Bezoek ons: www.beco-group.com         Bel ons: +31 (0)347-323100

Slimme ondernemers rekenen op BECO
MAXXIM HP grondverzetkipwagens

Maximale prestaties in alle omstandigheden

Minimale gebruikskosten

Maximale levensduur

Maximale zekerheid: 12 maanden BECO garantie

Overige kenmerken
- Wielbasis 1.850 mm / spoorbreedte 1.970 mm
- Bodem 8 mm en wanden 6 mm slijtvast staal (400HB)
- Dissel hydraulische geveerd en traploos in hoogte verstelbaar
- LED achterlichten en contourverlichting
- Gehele constructie volledig gelast
- 2 componenten laksysteem op gestaalstraalde oppervlakte
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Doordacht & duurzaam: dát is BECO
BECO grondverzetkipwagens vormen de absolute top in de markt 
voor transport van zware bouwmaterialen. Bij BECO begrijpen wij 
maar al te goed dat onze kipwagens een belangrijk onderdeel van 
uw logistiek proces zijn. Daarom onderhouden wij zowel tijdens de 
ontwikkeling als tijdens de gebruiksfase nauwe contacten met onze 
dealers en eindgebruikers. Zo blijven wij trouw aan ons gedachten-
goed: BECO ontwikkelt kipwagens dóór de praktijk, voor de praktijk. 
Dit doen we inmiddels al meer dan 40 jaar, naar volle tevredenheid 
van onze klantenkring. Op basis van deze filosofie hebben we de 
MAXXIM 320HP ontwikkeld: een kipper voor zwaar transport op een 
Heavy-Duty pendeltandem. Dit draagt bij aan maximale prestaties 
bij minimale gebruikskosten, gedurende de (zeer) lange levensduur. 
Op korte of lange termijn: een MAXXIM 320HP is de best mogelijke 
investering in materieel.

Overtuig uzelf: de feiten op een rij.
In deze flyer zetten wij de feiten voor u op een rij en laten we u de 
belangrijkste ‘ins and outs’ van onze MAXXIM 320HP zien. Ervaar 
het verschil en kom tot de conclusie dat BECO HALFPIPE grond-
verzetkipwagens uw beste keus zijn voor dagelijks zwaar transport.

Spatborden
Robuuste spatborden, gemon-
teerd op het chassis. Hellend 
aangebracht om te voorkomen 
dat materiaal blijft steken.
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© 2019 BV Beco. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en technische specificaties van de in deze documentatie 
opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor 
afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigin-
gen, zet- en drukfouten. Leveringen conform de Metaalunievoorwaarden, 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 
zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Achterklep
Automatische bediening van 
de achterklep met trekkabel. 
Eenvoudige parallelle werking 
met maximale opening.

Assen
Verwisselbare industriële assen 
(capaciteit 32t) met grote 
remcapaciteit voor maximale 
veiligheid.

Pendeltandem
Heavy-Duty Pendeltandem 
met verwisselbare hardstalen 
bussen.

Disselvering
Hydraulische disselvering
met drietrapsregeling via stik-
stofopslag (TCS).
Bediening via besturingseen-
heid van de tractor.

Verlichting
Dubbele LED verlichting. Be-
schermd aangebracht.
Contourverlichting aan de voor- 
en achterzijde.


