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kipwagen
t.b.v. het transport van uitrustingstukken

6 ton laadvermogen



• Ideaal voor het transport van uitrustings-
stukken voor kranen.

• Standaard met kipcilinder.
• Zwaailamp en werklampen optioneel
• Uiteraard RDW gekeurd.

Compacte kipper
BECO kwaliteit

Technische informatie

Slimme ondernemers rekenen
op de BECO FORTUM 60 kipwagen:

Maximale prestaties in alle omstandigheden

Minimale gebruikskosten

Maximale levensduur

Maximale zekerheid met 1 jaar BECO garantie

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

Verstelbare dissel Laadbak met sjorogen

Kipcilinder BeremmingAchterklep met deuren
Standaard is de FORTUM uitgerust 
met een handbediende oplooprem. 
Een optie is luchtberemming met drie 
standen schakelaar.

De bovenscharnierende achterklep is 
zelfsluitend en voorzien van deuren.
 

De telescoop cilinder is opgehangen in 
het chassis en is beveiligd door middel 
van een slangbreukventiel.

De laadbak zonder rongen is gemaakt 
van 4 mm voor de wanden en 5 mm 
voor de bodem. In de bak zijn 2 x 5 
sjorogen aangebracht voor het vastzet-
ten van de lading. 

Het slanke voorste gedeelte van de 
dissel is handmatig in drie hoogten 
verstelbaar, heeft een ringtrekoog
Ø 40 mm en een mechanisch bedien-
de steunpoot.

Chassis
Het chassis, inclusief de assteunen en 
de robuuste achterbumper zijn geheel 
thermisch verzinkt zodat geen roest-
vorming ontstaat, wat garant staat voor 
een lange levensduur.

Laadvermogen  kg 6.000
Laadcap. water m³ 3,3
 SAE 1:1,5 m³ 5,6
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© 2021 BV Beco.
Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en technische specificaties
kunnen afwijken van de actuele eigenschappen.
Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Leve-
ringen conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals 
deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Laadbak L mm 4.010
 B mm 2.050
 H mm 0.400
Kipcilinder  liter 10,0
Onderstel   enkele as

As merk ADR  mm 80x80
Beremming, oploop  mm 300x90
Wielbouten   8xM18
Banden   500/50R17,0
Spoorbreedte  mm 1.460


