Multi inzetbaar actieframe
Praktisch bij wisselend gebruik
Het multi inzetbare actieraamwerk is uitermate geschikt
wanneer u over meerdere voertuigen beschikt waarop u
actieraamwerken wil inzetten!
Ook wanneer u af en toe een actieframe nodig heeft,
blijft het flexibel inzetbaar, makkelijk te plaatsen en eenvoudig om te bouwen.
Het actieraamwerk voldoet aan de CROW richtlijnen
voor Werk in Uitvoering en is perfect in te zetten voor
tijdelijke werkzaamheden op en langs de openbare weg.

Eenvoudige montage
Het actieraamwerk bestaat uit twee delen:
Een licht en makkelijk hanteerbaar bevestigingsframe
dat voorzien is van een klemkoppeling waarmee het eenvoudig op de kogel van de trekhaak is te plaatsen.
Het tweede deel is het scharnierende actieraamwerk
zelf, dat aan de achterzijde voorzien is van een speciaal
borgsysteem.

Klepbeugels
Het actieframe kan ook eenvoudig voorzien worden van
klepbeugels (optioneel verkrijgbaar) om op de klep van
een laadbak of pick-up te monteren.
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de borgpennen
om de verbinding tussen het losse actieraamwerk en de
losse klepbeugels te zekeren.
Na het plaatsen van de klepbeugels kan het geheel
eevoudig op de opstaande rand van de laadbak gezet
worden. Om het raamwerk vast te zetten hoeft u alleen
de spanschroeven nog maar aan te draaien.
Gewichten
• Actieframe 26 kg
• Hulpframe
12,5 kg
• Klepbeugels 6,2 kg
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Montage-instructie op trekhaak
Stap 1
Plaats de adapter op de kogel van
de trekhaak.

Stap 2
Plaats het bevestigingsframe over
de adapter op de trekhaak en draai
de koppeling goed vast.

Stap 3
Hang het actieraamwerk aan het
bevestigingsframe.
De profielen aan de achterzijde
van het raamwerk passen naadloos op de dragers van het bevestigingsframe.

Stap 4
Borg de twee delen (bevestigingsframe en actieraamwerk) door
middel van de bijgeleverde borgpennen. (drie per zijde)
Het actieraamwerk is nu klaar voor
gebruik!
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