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OPDRACHTBEVESTIGING 
 
 
Geachte heer Kaalen, 
 
Hierbij bevestigen wij uw opdracht tot levering en montage van: 
 
3 x Hyva achteroverkipper met Multikap, te monteren op drie, door u aan te leveren, truckchassis. 
 
 
Specificatie van de laadbak: 
 
Lengte inwendig  : ± 7000 mm     
Breedte uitwendig  :    2480 mm  
                                                       (excl. Multikap 2x30mm) 
Hoogte zijwand   :   1400 mm 
Hoogte achterklep  :   1400 mm 
Hoogte kopschot  :    standaard 
Hoogte achterrongen  :    1600 mm 
Dikte en materiaal vloer  :          6 mm Hardox 450 
Dikte en materiaal zijwand :          4 mm Hardox 450 
 
 
 

Specificatie hydraulische installatie: 
 
➢ Hyva tandwielpomp. (Truck dient voorzien te zijn van een geschikte PTO.) 
➢ Hyva beugelcilinder, voorzien van pneumatisch afslagventiel. 
➢ Hyva, pneumatisch bediend, proportioneel regelbaar kipventiel. 
 
 
 

De kipper is voorzien van de volgende opties: 
 
➢ Kipper rondom isoleren, incl. isolatiemateriaal. 
➢ Kopschot voorzien van luifel. 
➢ Opstap in de bak. 
➢ Schopsteun. 
➢ Hyva beugelcilinder, minimale inbouwruimte, optimale benutting aslasten. 
➢ Hyva afdeksysteem, Multikap, type II, incl. opsteek, hydraulisch aangedreven. 
➢ Multikapluiken van geanodiseerd aluminium, (incl. afklapbaar achterluik), ongespoten.  
➢ Demontabele bumper. 
➢ Hydraulische asfaltsnep. 
➢ Bediening ook achter t.b.v. de snep. 
➢ Licht/lucht in overleg met klant. 
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De kipper is voorzien van de volgende opties: 
 
➢ Geschikte pomp. 
➢ RVS kist. 
➢ RVS lichtbakken met afneembare spatlappen. (Excl. roosters) 
➢ Rondom kunststof schermen per as. 
➢ Hyfix kipperklem. 
➢ Houder brandstofspuit. 
➢ Schep- en bezemsteun. 
 
 
 

Schilderwerk: 
 
➢ Het hulpraam wordt gestraald, gemenied en gespoten in chassiskleur. 

 
➢ De kipper wordt gestraald, geprimerd en afgelakt in uw bedrijfskleur, RAL-...............(1 kleur). 
 

 
 
Opmerkingen: 
 
➢ De opbouw wordt door Hyva afgeleverd volgens de eisen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, incl. 

reflectoren en achtermarkering. 
 

➢ De PTO van het chassis dient in overleg met Hyva te worden gekozen, zonder meerkosten voor Hyva in 
geval van een duurdere PTO. 
 

➢ Hyva is niet verantwoordelijk voor eventuele zijmarkering op de cabine van de truck. 
 
 
 
 

Prijs: 
 
➢  Hyva achteroverkipper, als omschreven     €  48.750,-- per kipper 
 
 

Prijs is netto, excl. BTW, af fabriek. 
Levering geschiedt volgens bijgaande leveringsvoorwaarden, nummer 28099546, d.d. 19 mei 2005. 
 

 

Hyva levering is exclusief: 

• Verplaatsen luchtketels, accubakken, demper, adblue- of dieseltank. 

• Aanpassingen luchtbalgen laatste as (asfaltchassis). 
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Chassis dienen aangeleverd te worden inclusief: 
 

• RDW zijverlichting. 

• Geschikte “vrije” 4-gaats PTO. 

• Achteroverbouw op juiste lengte. 

• Trekbalk en vangmuil op juiste positie. 

• Aansluiten Hyva opbouw electra door truckdealer. Voorbereiding van electra van tevoren door 
truckdealer (Hyva zal van tevoren schema aanleveren: op-af toeren, motor start-stop; voeding, instellen 
voorgesteld toerental etc)  

 

 

Trucks *     : Mercedes Benz 

Levering chassis    : Week 2 - 2020 

Betaling     : Vóór aflevering 

 

* We zouden graag de volledige chassisgegevens van u ontvangen. 
 
 
Wij danken u voor de opdracht en zullen voor een correcte uitvoering zorgdragen. 
 
Vriendelijk verzoek deze opdrachtbevestiging, voor akkoord getekend, retour te sturen naar: 
hyvanederland@hyva.com 

 

Met vriendelijke groet,       Voor akkoord,    
Hyva International BV       GM Construction   
 
 
 
....................................       …………………………..  
P.G.M Geers        P. Kaalen   
          
 

Vriendelijk verzoek onderstaande gegevens in te vullen 

 

 

Factuur van de opbouw versturen naar: 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode 
Plaats: 
Tel. nr.: 
Contactpersoon: 
Referentie/Ordernummer: 


