
 

Leading assortiment:  
Veeteelt, verspreiden, transport 
Leading range: Livestock, Spreading, Transport

Kipwagens

www.jeantil.com



Assortiment BR
 -  Halfronde bak voor een perfecte en snelle leging 
van alle producten

 -  Een verlaagd zwaartepunt dankzij de wielkasten 
onder de halfronde bak

 -  Aanpasbaar aan uw vereisten voor bakhoogten: 
1.080, 1.380 of 1.580 mm en verhoogd

 -  Bak met groot volume met een binnenbreedte 
van 2.350 mm

 -  Productiekwaliteit met een bak van 
hogesterktestaal 

 -  Veiligheid onder alle omstandigheden en conform 
de homologaties 25 en 40 km/uur

Een assortiment landbouwaanhangers van 8 tot 24 ton

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrusting en heeft invloed op het laadvermogen.

(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af afhankelijk van de opties.

Als 4 generaties ontwerpt en produceert 
Jeantil materialen in dienst van de 
landbouw en veeteelt. Jeantil loopt voorop 
op gebied van nauwkeurige verspreiding, 
loshalen met automatische regeling, 
meststrooiers met diagonale schijven. 
De kennis van het bedrijf is tegenwoordig 
breed erkend in Frankrijk en
daarbuiten.
Jeantil staat ook voor permanenten 
innovatie, Franse productiekwaliteit en 
zeer nauwkeurige technologie in dienst 
van een krachtige mechaniek.

Kenmerken van basisversie BR 
8-12

BR 
10-14

BR 
11-16

BR 
12-18

BR 
14-20

BR 
15-22

BR 
16-23

BR 
17-24

BR 
18-24

BR 
18-27

BR 
18-29

BR 
21-29

BR 
21-32

BR 
24-32

Laadgew. (kg) * 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 23.000 24.000 24.000 27.000 29.000 29.000 32.000 32.000

Leeggewicht (kg) 3.360 3.660 4.040 4.680 4.880 5.280 5.800 6.350 6.800 7.440 8.250 7.980 8.970 9.840

Laadvermogen (kg) ** 8.640 10.340 11.960 13.320 15.120 16.720 17.200 17.650 17.200 19.560 20.750 21.020 23.030 22.160

Afmetingen standaard versie

Lengte binnenzijde bak (m) 4,35 4,35 5,10 5,10 5,80 5,80 6,50 6,50 7,20 7,20 7,20 8,00 8,00 8,70

Breedte binnenzijde bak (m) 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Totale hoogte (m) 2,18 2,20 2,23 2,27 2,37 2,38 2,41 2,41 2,41 2,40 2,40 2,43 2,43 2,43

A: Hoogte bodem bak (m) 1,10 1,12 1,15 1,19 1,29 1,30 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32 1,35 1,35 1,35

B: Hoogte bak gekanteld (m) 4,75 5,10 5,35 5,60 6,10 6,10 6,70 6,70 7,60 7,60 7,60 8,00 8,00 8,50

L: Totale lengte (m) 5,90 6,30 6,80 6,80 7,40 7,40 8,10 8,10 8,90 8,90 8,90 9,80 9,80 10,30

Totale breedte (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Kantelhoek (°) 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Volume van de cilinder (l) 13,80 13,80 21,70 21,70 27,00 27,00 27,00 27,00 48,50 48,50 48,50 58,00 58,00 69,00
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Assortiment  
BRNieuw assortiment zeer moderne kipwagens

Veiligheid
De halfronde bak zorgt voor een 
perfecte leging, hercentrering van 
het product en veiligheid.

Zeer stevige bak 
De bak van staal HSS S 355 
garandeert een bestendige structuur. 
De halfronde vorm van de bak maakt 
een snelle en volledige lossing van 
alle producten mogelijk. Dit maakt 
ook de reiniging gemakkelijker.

Aanpasbaar aan uw vereisten
De kipwagens BR kunnen worden uitgerust met 
verhogingen van aluminium profiel van 300 x 50 mm, 
opstabelbaar tot 300, 600 of 900 mm. De gladde 
binnenkant van de bak beperkt het vasthouden van 
producten.

De kipwagens JEANTIL BR zijn ontwikkeld voor het optimaliseren van het transport. Met hun grootvolume bak van 2,35 m 
binnenbreedte en de structuur van hogesterktestaal, vervoert u ladingen van 8 tot 24 ton in alle veiligheid.

Stabiliteit op alle ondergronden
De dissels van de kipwagens zijn 
ontwikkeld voor een last van 4 ton 
op de ring, homologeerbaar met een 
knikring K  80. Door de halfronde 
bak kan het zwaartepunt worden 
verlaagd voor een hogere stabiliteit. 
De montage van de grote wielen en 
de verlaagde assen zorgt voor rijden 
zonder inspanning.

Innovatief ontwerp
De afgeronde stijve voorkant verbetert de 
structuur van de kipwagen en vermindert 
de ophoping van materiaal aan de 
voorzijde van de bak.

Optimaal zicht
De voorzijde van de bak is uitgerust met een 
groot plexiglasvenster dat ingeklapt kan 
worden voor een optimaal zicht op uw lading.

Bak met groot volume
De bak met een binnenbreedte van 2,35 m 
maakt het mogelijk om het transport 
van producten met een lage dichtheid te 
optimaliseren.



Aanhanger geschikt voor elk terrein
 -  Betrouwbaar en robuust ontwerp met een chassis van dikke buizen 
300 x 100 en 300 x 150 mm vanaf BR 18-24

 -  Afwerkingkwaliteit met starre montage van de chassisbuizen

 -  Krachtig transport dankzij de verlaagde asmontage

 -  Gebruikscomfort vanwege de ophangingmontage van het type 
draaistel, tandem - tridem en hydraulische ophanging

 -  Ontvangen en gehomologeerd voor 25 en 40 km/uur in Frankrijk

100% JEANTIL product en ontwerp

25 40

Prestaties en 
gedrag

Enkele as Verlaagd draaistel Verlaagde tandem Verlaagde tridem Hydraulische 
ophanging 2-3 assen

Oversteek  +  +++  ++  ++  +++

Hellend terrein  +  ++  +++  +++  +++

Wegen en paden in 
slechte staat

 +  ++  +++  +++  +++ 

Wegen en paden in 
goede staat

 ++  +++  +++  +++  +++

Hanteerbaarheid  +++  +++ (1)  +++ (1)  +++ (1)  +++ (1)

Veiligheid op weg en bij 
kantelen

 +  ++  +++  +++  +++

Onderhoud en levens-
duur

 +++  +++  +++  +++  +++

 +++  Zeer geschikt
 ++ Geschikt
 + Mogelijk

(1) met volgende of gestuurde assen



Constructie-
kwaliteit
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Geschikt voor elk terrein
Voor efficiënt werken is een combinatie van gemakkelijk trekken, comfort en een kleine indruk in de bodem essentieel. Daarom 
biedt JEANTIL u een groot assortiment banden en aandrijvingen om aan deze vereisten te voldoen.

Een compleet assortiment aanhangers uit 
één stuk met 1, 2 of 3 assen
 - 1 as van de BR 8-12 tot de BR 11-16
 - 2 assen van de BR 12-18 tot de BR 21-29
 - 3 assen van de BR 18-29 tot de BR 24-32

Optimale stabiliteit
-  Standaarde verlaagde asmontage dankzij de 

halfronde bak
- Hydraulische ophanging
- Groot assortiment banden

Hanteerbaarheid in dienst van uw 
vereisten
 - Volgas (2 of 3 assen)
 - Gestuurde as (2 of 3 assen)
 -  Verplaatste en beschermde hydraulische 

bediening

Verbeterde veiligheid
- Homologatie DREAL 25 en 40 km/uur
- Hydraulische of pneumatische remmen

Altijd schone kipwagen
 -  Aluminium spatflappen op 2 en 3 assen (optie)
 - Spatflappen (optie) 

XY1           A 388                       A 380                        T 404              TWIN RADIAL     CARGO X BIB             XS



Krachtig en zeer veilig
 - Bak met een binnenbreedte van 2,35 m

 - Hoogte van de bak 1.080, 1.380 of 1.580 mm

 -  Veilige, volledige en snelle leging van alle 
producten dankzij de halfronde zijkanten 
met een straal van 600 mm

 -  Verbeterde stabiliteit dankzij de wielen die 
onder de bak liggen

 -  Versterkte structuur door een bak van 
hogesterktestaal van 5 mm op de bodem en 
4 mm aan de zijkanten

 -  Bovenrand rondom de bak van buizen

 -  Optimale dichtheid door een insluiting van de 
bak met brede buizen

 -  Standaard hydraulische vergrendeling van 
deuren op bak van 1.580 mm

 - Eenvoudig te reinigen en onderhouden

Een halfronde bak met een groot volume

Soort product Dichtheid Bak
h = 830 mm

Bak
h = 1.080 mm

Bak
h = 1.380 mm

Bak
h = 1.580 mm

Granen 0,76  ++  +++  +++  +++

Kuilgras 0,4  ++  +++  +++  +++

Mest 0,75  ++  +++  +++  +++

Aarde 1,6  +++  ++  +

Materiaal 0 - 31,5 mm 1,8  +++  +

Materiaal 0 - 150 mm 2  +++

De voorzitter 2,2  +++

 +++   Zeer geschikt

 ++      Geschikt

 +        Mogelijk (onder voorbehoud)

Houd u in alle gevallen aan de het maximaal toegestane laadgewicht
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Technische 
prestatiesHalfronde bak: een verlaagde en altijd schone bak 

Alle aanhangers uit het assortiment van JEANTIL zijn uitgerust met een halfronde bak voor een perfecte leging. Naast de loskwaliteiten, maakt de 
vorm van de bak ook het opnemen van de wielen mogelijk, wat het zwaartepunt aanzienlijk verlaagt.

Bak met groot volume
De bak van staal HSS S 355 
garandeert een bestendige 
structuur. De binnenbreedte 
van 2,35 m biedt een optimaal 
vulvolume.

Innovatieve verhogingen
Een grote keuze aan verhogingen 
van 300 tot 900 mm om aan al 
uw eisen te voldoen. (zie blz. 8-9)

Hydraulische vergrendeling 
Alle aanhangers met een bakhoogte van 
1.580 mm zijn uitgerust met een hydraulische 
deurvergrendeling. Dit hulpmiddel is 
optioneel beschikbaar op de andere 
bakhoogtes.

Zijkant uit één stuk
Bakhoogte van 1.080  mm zonder kap en 
1.380, 1.580 mm met kap op voorkant.

Halfronde bak
De afronding van de bakken 
met een straal van 60° maakt 
een snelle en volledige leging van 
alle producten mogelijk. 

Perfecte dichtheid
Dankzij een omvatting van de bak 
met brede buizen is de afdichting 
met de deur perfect. Daarnaast kan 
een hydraulische vergrendeling deze 
dichtheid versterken.



Volume aanpasbaar aan uw vereisten 
-  Verhoging van aluminium profiel 300 x 50 mm

-  Gladde binnenzijde waardoor productresten worden 
beperkt

-  Buitenzijde met handgrepen voor gemakkelijke 
hantering en montage

-  Perfecte dichtheid dankzij afdekking van de 
deurverhoging op de zijsteunen

-  Verhogingen van 300, 600 of 900 mm

-  Paneel uit een stuk voor de BR 8-12 tot de BR 12-18

-  Paneel in twee delen voor de BR 14-20 tot de BR 17-24 
(Mogelijk uit een stuk op aanvraag)

-  Paneel in drie delen voor de BR 18-24 tot de BR 24-32 
(Mogelijk uit een stuk op aanvraag)

-  Ladder op de kipwagen met meerdere 
bevestigingspunten op de bak voor eenvoudigere 
montage van de verhogingen

-  Standaard tweede ladder bij verhogingsset voor 
montage van binnenuit

Optimaliseer het transport van producten met een lage dichtheid

BR 8-12 BR 10-14 BR 11-16 BR 12-18 BR 14-20 BR 15-22 BR 16-23 BR 17-24 BR 18-24 BR 18-27 BR 18-29 BR 21-29 BR 21-32 BR 24-32

Volume in m3

Bak 1.080 mm 10,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0

Bak 1.080 + 300 
of 1.380 mm 13,1 13,1 15,6 15,6 18,1 18,1 19,6 19,6 22,1 22,1 22,1 23,6 23,6 25,1

Bak 1.080 + 600 
of 1.380 + 300 mm 16,1 16,1 19,2 19,2 22,2 22,2 24,2 24,2 27,2 27,2 27,2 29,3 29,3 31,3

Bak 1.080 + 900 
of 1.380 + 600 mm 19,2 19,2 22,8 22,8 26,3 26,3 28,7 28,7 32,2 32,2 32,2 34,9 34,9 37,4

Bak 1.380 + 900 mm 22,3 22,3 26,4 26,4 30,4 30,4 33,3 33,3 37,3 37,3 37,3 40,6 40,6 43,5

Bak 1.580 mm - - - - 20,8 20,8 22,6 22,6 25,5 25,5 25,5 27,4 27,4 29,2

Bak 1.580 + 300 mm - - - - 24,9 24,9 27,2 27,2 30,5 30,5 30,5 33,0 33,0 35,4

Bak 1.580 + 600 mm - - - - 29,0 29,0 31,8 31,8 35,6 35,6 35,6 38,7 38,7 41,5

Bak 1.580 + 900 mm - - - - 33,1 33,1 36,4 36,4 40,7 40,7 40,7 44,3 44,3 47,6

Houd u in alle gevallen aan de het maximaal toegestane laadgewicht
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Heffen
Innovatieve, robuuste aluminium verhogingen
Het assortiment kipwagens BR is ontwikkeld voor het maximaal optimaliseren van uw verplaatsingen. Dankzij hun brede bak, de verschillende 
bakhoogtes en aanpasbare verhogingen, kunt u de volumes aanpassen aan de dichtheid van de vervoerde producten.

Snelle en eenvoudige 
montage
Een snelle montage 
is mogelijk door de 
lichte verhogingen en 
een veilige toegang 
met de ladder (3 of 
5 verankeringen voor en 
zijkant).

Een aanpasbare kipwagen
Groot assortiment roosters en panelen voor 
voorzijde 300 mm en hellend rooster 300, 600 
en 900 mm.

Innovatieve 
verhogingen
Een speciaal 
ontwikkeld 
verhogingsprofiel 
voor de JEANTIL 
kipwagens.

Bak h. 1.380 mm met 600 mm verhoging

Bak h. 1.580 mm met 900 mm verhoging

Bak h. 1.080 mm met 300 mm verhoging



PVC dekzeilen voor het hele assortiment
 - Dekzeil met of zonder oprolmechanisme
 - Inklapbare loopbrug voor
 - Oprolstang van aluminium 
 - Bogen en tussenverbinding
 - Band met kliksysteem om het dekzeil te spannen
 - Montage aan zijkant uit één stuk
 - Opening van hydraulische deur behouden

Altijd zichtbaar
 - Zijlichten voor en achter rood en wit
 - Zijlichten zijkant oranje
 - LED-verlichting
 - Spiraalkabel
 - Beschermde zwaailichtsteun
 - Fietsenvanger (export)

Vervoer uw oogst onder alle omstandigheden
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Accessoires
Een groot assortiment uitrustingen en accessoires
JEANTIL biedt u een groot assortiment uitrustingen voor de kipwagens waarmee u een configuratie kunt 
bereiken die past bij uw vereisten.

Een personaliseerbare kipwagen
 -  Kantelcompressor van 57 tot 110 liter/minuut
 - Kanteling met kompas
 - Cilinder voor lastoverdracht

Veel verschillende accessoires 
 - Met ringbouten, draaiend, K80, enz.
 - Hoge dissel (export)
 - Antibeklemmingsbalk
 - Kilometerteller op naaf 

Nauwkeurige leging
 - U-vormige goot
 - Goot voor mest
 - Goot dubbele uitgang



Assortiment BR FP
• 100% JEANTIL ontwerp en productie 
•  Modellen met verschillende inhouden voor alle vereisten
•  Veelzijdig in gebruik voor alle te vervoeren producten
•  Optimale veiligheid dankzij een perfecte stabiliteit tijdens 

transport en lossen
•  Aanpassing aan alle soorten gebouwen met lossen door 

duwbodem

Een assortiment met duwbodem van 30 tot 50 m³ voor een zekere en snelle leging

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrusting en heeft invloed op het laadvermogen.
(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af met de uitrustingen.

BR 30-24 FP BR 30-27 FP BR 40-29 FP BR 40-32 FP BR 50-32 FP

Laadgew. (kg) 24.000 27.000 29.000 32.000 32.000

Leeggew. (kg) 9.000 9.500 10.000 11.000 11.500

Laadverm. (kg) 15.000 17.500 19.000 21.000 20.500

Lengte bak (mm) 6.000 6.000 7.800 7.800 9.500

Hoogte bak (mm) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Breedte bak (mm) 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Capaciteit zonder 
verhoging (m3) 29 29 38 38 46

Capaciteit met 
verhoging (m3) 34 34 44 44 54

Ophanging Vast draaistel Vaste tandem Vaste tandem Tridem 
Volgend

Tridem
Volgend

As 2 vierkanten 
130-10

2 vierkanten 
150-10

2 vierkanten 
150-10

3 vierkanten 
130-10

3 vierkanten 
130-10                      

Standaard wiel 18 x 22.5 R 18 x 22.5R 560/60R22.5 560/60R22.5 560/60R22.5

BR 30 BR 40 BR 50

A Totale lengte 8500 10370 12240

B Totale breedte 2610 2980 2980

C Totale hoogte met 
standaard band 3470 3980 3980

D Binnenlengte bak 6570 8440 10310

E Binnenbreedte bak 2300 2300 2300

F Hoogte bodem 
van bak 2000 2000 2000



Assortiment 
FP
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Een kipwagen met meerdere voordelen
De kipwagens BR FP zijn ontwikkeld met de kennis van JEANTIL op gebied van transport om uw verplaatsingen maximaal te 
optimaliseren. Met het assortiment kunt u hoeveelheden van 30 tot 50 m³ in alle veiligheid vervoeren.

Grote achterklep
om de capaciteit te 
optimaliseren

Aandrijving
aangepast aan de beperkingen 
van alle gebruikers

Bakzijkant
van licht en sterk aluminium 
profiel

Versterkt chassis en bodem
voor een robuuste en stabiele kipwagen 

Antivervormings carrosserielijn
met mogelijkheid tot verhoging

Concept met duwbodem
betrouwbare en krachtige innovatie

Lange hydraulische dissel 
Een lange dissel voor beter draaien en een 
goede hanteerbaarheid van de kipwagen 
in zijn geheel. De hydraulische ophanging 
van de dissel is standaard uitrusting op het 
hele assortiment en zorgt voor een soepeler 
transport over alle soorten ondergrond. Voor 
de koppeling zijn verschillende soorten ringen 
beschikbaar.

Verhogingen van 300 mm als optie



Een robuuste en goed doordachte grote 
achterklep
De klep van de kipwagen met duwbodem wordt 
bediend door dubbelwerkende cilinders en het 
vergrendelingsysteem is hydraulisch voor de 
dichtheid van de bak. De klep is ook uitgerust met 
een luik voor nauwkeurige legingen.

Een innovatief duwbodemsysteem 
voor een perfecte dichtheid van de 
bak

Het duwbodemsysteem werkt dankzij 
een combinatie van centrale cilinders 
die het paneel naar voren bewegen met 
behulp van de Ertalon-geleiding. Deze 
geleiding heeft als bijzonderheid dat 
zij mechanische weerstand, starheid, 
kracht en een hoge slijtageweerstand 
combineert.

Een kipwagen van de nieuwe generatie met een innovatief en krachtig ontwerp



Kipwagen 
van de nieuwe 

generatie
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Chassis gemaakt van STAAL HSS S355. 

Dit materiaal verhoogt de sterkte van het staal waardoor 
de profieldiktes, en dus het materiaalgewicht, kunnen 
worden verlaagd.

De bodem van de bakken wordt gemaakt van Hardox 
450 dat bekend staat om zijn slagvastheid.

De krachtige zijkanten van aluminium profiel zorgen 
voor een aanzienlijke winst op het gewicht van de bak.

Een versterkt chassis en bodem voor stabiliteit en bestendigheid 
Altijd met als doel het verbeteren van uw veiligheid en de duurzaamheid van de producten, komt het assortiment BR met duwbodem voort uit een 
combinatie van speciale materialen. Door deze combinatie kan worden voldaan aan uw vereisten op gebied van stabiliteit, bestendigheid en gewicht. 

Een krachtige aandrijving op maat 

Om een maximaal rijcomfort en perfecte stabiliteit te 
verkrijgen, zijn er vele mogelijkheden voor de uitrusting van 
uw kipwagen.

• Assen beschikbaar als draaistel, tandem en tridem
• Mechanische of hydraulische ophangingen 
• Vrij of gedwongen volgende as
• Homologatie 25 – 40 km/uur 
• Groot assortiment banden



Semiheffing assortiment SE
 - Opheffing van de bak van 1,05 m 
 -  Veilige leging van alle producten met stabilisatiesteunen 
op BR 18-24 en 18-27

 -  Hydraulische niveaubeveiliging van de bak tijdens het heffen
 -  Bediening met elektrohydraulische verdeler of handmatig 
met stang

 - Kantelcompressor
 - Heffing met 2 dubbelwerkende cilinders
 -  Bak uit één stuk 
1.080,1.380 of 1.580 mm 
(zie volume volgens 
configuratie blz. 8)

 - Homologatie DREAL 25 en 40 km/uur

Assortiment SE van 11 tot 18 ton dat uw bevoorrading optimaliseert

Kenmerken van basisversie BR 11-16 SE BR 12-18 SE BR 14-20 SE BR 15-22 SE BR 16-23 SE BR 17-24 SE BR 18-24 SE BR 18-27 SE

Laadgew. (kg) * 16.000 18.000 20.000 22.000 23.000 24.000 24.000 27.000

Leeggewicht (kg) 4.240 4.930 5.130 5.580 6.120 6.640 7.280 7.920

Laadvermogen (kg) ** 11.760 13.070 14.870 16.420 16.880 17.360 16.720 19.080

Afmetingen standaard versie

Lengte binnenzijde bak (m) 5,10 5,10 5,80 5,80 6,50 6,50 7,20 7,20

Breedte binnenzijde bak (m) 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Totale hoogte (m) 2,33 2,58 2,37 2,59 2,60 2,60 2,60 2,59

A: Hoogte bodem bak (m) 1,25 1,5 1,29 1,51 1,52 1,52 1,52 1,51

B: Hoogte bak gekanteld (m) 5,35 5,6 6,1 6,1 6,7 6,7 7,6 7,6

C: Hoogte bodem bak bij heffing (m) 2,18 2,3 2,44 2,44 2,11 2,11 2,15 2,15

D: Hoogte bak gekanteld bij heffing (m) 5,1 5,2 6,2 6,2 6,7 6,7 7,7 7,7

L: Totale lengte (m) 6,80 6,80 7,40 7,40 8,10 8,10 8,90 8,90

Totale breedte (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Kantelhoek (°) *** 52 52 52 52 52 52 52 52

Volume van de cilinder (l) 21,70 21,70 27,00 27,00 27,00 27,00 48,50 48,50

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrusting en heeft invloed op het laadvermogen.
(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af afhankelijk van de opties.
(***) De kantelhoek neemt af met de heffing.



www.jeantil.com

Assortiment  
SEEén kipwagen voor het transport en de bevoorrading naar de velden

Bak met groot volume
De bak van staal HSS S 355 garandeert een 
bestendige structuur. De binnenbreedte van 
2,35 m biedt een optimaal vulvolume.

Dubbel hefchassis
De SE kipwagens worden bewogen met 
twee dubbelwerkende hydraulische 
cilinders en kunnen tot meer dan 2,5 m 
vanaf de bodem worden geleegd. Zo 
kunnen uw zaaimachines of andere 
strooiers met gemak worden gevuld.

Maximale stabiliteit
Het buischassis van de kipwagen zorgt voor 
bestendigheid onder alle omstandigheden. De 
brede dissels van de bak geven het geheel een 
perfect evenwicht. 

Optimale stabiliteit
-  Standaarde verlaagde asmontage 

dankzij de halfronde bak
- Volgas
- Gestuurde as
-  Groot assortiment banden

De aanhangers van het assortiment semiheffing zijn bedoeld voor professionals die een zaaimachine, meststrooier rechtstreeks willen vullen met de 
kipwagen. Door het dubbele geïntegreerde chassis kan de bak in alle veiligheid omhoog worden geheven. 



Assortiment TP van 10 tot 22 ton

(*) De laadgewicht is factor van het leeggewicht van de kipwagen met uitrustingen en heeft invloed op het laadvermogen. 
(**) Het laadvermogen op de weg komt overeen met het basismateriaal en neemt af afhankelijk van de opties.

Kenmerken van basisversie TP 10-14 TP 12-16 TP 14-20 TP 16-23 TP 18-24 TP 18-26 TP 22-29

Laadgew. (kg) * 14.000 16.000 20.000 23.000 24.000 26.000 29.000

Leeggewicht (kg) 3.300 3.500 4.740 5.300 5.900 5.900 6.780

Laadvermogen (kg) ** 10.700 12.500 15.260 17.700 18.100 20.100 22.070

Volume (m³)

Bak 830 mm 7,20 7,75 8,60 9,10 9,60 9,60 11,60

Bak 830 + 300 mm 10,01 10,79 11,97 12,66 13,36 13,36 15,82

Bak 830 + 600 mm 12,81 13,82 15,33 16,23 17,12 17,12 20,05

Bak 830 + 600 mm 15,62 16,86 18,70 19,79 20,89 20,89 24,27

Afmetingen standaard versie

Lengte binnenzijde bak (m) 4,25 4,60 5,10 5,40 5,70 5,70 6,40

Breedte binnenzijde bak (m) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

Totale hoogte (m) 1,98 1,99 2,12 2,19 2,20 2,23 2,23

A: Hoogte bodem bak (m) 1,15 1,16 1,29 1,36 1,37 1,40 1,40

B: Hoogte bak gekanteld (m) 5,05 5,40 5,90 6,15 6,40 6,40 7,00

L: Totale lengte (m) 5,95 6,30 6,80 7,10 7,40 7,40 8,10

Totale breedte (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Kantelhoek (°) 60 60 60 60 60 60 60

Volume van de cilinder (l) 13,80 17,00 27,00 27,00 29,00 29,00 58,00

Kipwagen TP 
-   Halfronde bak van Hardox HB 400 met een 

hoogte van 830 mm

-  Binnenbreedte van de bak 2,20 m

-  Bodem van de bak dikte 6 mm en zijkant 4 mm

-  Kantelhoek van 60°

-  Buisvormige bovenband 100 x 80 mm

-  Standaard klep en bandbescherming van 
golfplaat



www.jeantil.com

Assortiment  
TPDe specialist voor de extreme omstandigheden die voorkomen op het 

werkterrein

Bakbescherming 
Een klep voor en bandbeschermingen verminderen schokken 
en opspatten van aarde.

Efficiënte kanteling
De telescoopcilinder biedt een kantelhoek 
van 60°. Hij wordt rechtstreeks 
aangedreven door de tractor of door 
een groot assortiment compressors, 
waardoor u alle producten probleemloos 
kunt lossen.

Optimale stabiliteit
-  Standaarde verlaagde asmontage 

dankzij de halfronde bak
- Volgas
- Gestuurde as
- Groot assortiment banden

Maximale stabiliteit
Het buischassis van de kipwagen zorgt voor bestendigheid 
onder alle omstandigheden. De brede dissels van de bak geven 
de bak een perfect evenwicht.

Zeer stevige bak
De bak van staal Hardox HB 400 garandeert 
een bestendige structuur. De zijkant van 
de bak van 830 mm hoogte zorgt voor een 
eenvoudige lading van de aanhanger.

De aanhangers van het assortiment TP zijn ontwikkeld voor de meest veeleisende omstandigheden. De bak die is gemaakt van volledig slijtvast staal 
Hardox HB 400 garandeert een lange levensduur van uw aanhanger.
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Voor elk gebruik is er een kipwagen van JEANTIL
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Assortiment BR:
-  Veilig lossen van alle soorten producten
-  Bak met groot volume met een binnenbreedte van 2.350 mm
-  Geschikt voor elke uitdaging met zijn dubbele buisvormige chassis
-  Aanpasbaar aan uw vereisten met een bakhoogte van 1.080, 1.380 of 1.580 mm 

en verhogingen
-  Perfecte dichtheid met alle soorten producten

Nieuw assortiment zeer moderne kipwagens

Assortiment FP:
- Snelle en veilige leging van alle producten, voor alle soorten producten en gebouwen
- Lossen met vernieuwende duwbodem met Ertalon-geleiding.
- Robuuste, grote achterklep
- Stabiliteit en bestendigheid met versterkt chassis en bodem.

Een assortiment met duwbodem van de nieuwste generatie

Eén kipwagen voor het transport en de bevoorrading  
naar de velden
Assortiment SE:
- Veilig lossen van alle soorten producten
-  Uitstekende toegankelijkheid door een verhoging van de bak 

van meer dan een meter
-  Geschikt voor elke uitdaging met zijn dubbele buisvormige chassis
-  Aanpasbaar aan uw vereisten met een bakhoogte van 1.080, 1.380 of 1.580 mm en 

verhogingen
-  Bak met groot volume met een binnenbreedte van 2.350 mm

De specialist voor extreme omstandigheden
Assortiment TP: 
-  Bak van Hardox HB 400 voor betere bestendigheid tegen schuren
-  Gemakkelijk in gebruik met een bak uit één stuk van 830 mm hoogte
-  Volledig en snel legen van de bak dankzij de halfronde vorm en de kantelhoek van 60°
-  Verbeterde veelzijdigheid door de mogelijkheid verhogingen te plaatsen 


