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 Hulpdienst van: 
 
Bijzonder bestek II/MAT/A29-237-08 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 25/06/2014 
 

TELESCOOPLADER  
 
Leverancier: Testcentrum De Lille N.V. 
 Hulstsestraat, 2 
 8860 LENDELEDE 
 Tel. 056/ 73 80 80 
 
Eenheidsprijs   Zonder BTW :   88.000,00 €  
        Met BTW (21%) :   106.480,00  € 
 
De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de 
contractuele eisen voldaan is. 
 
Deze prijs omvat de levering van het basisvoertuig Merlo type P40.17 met onder andere: 
 
 Een contractuele waarborg van 2 jaar op de volledige levering en een jaarlijkse inspectie tijdens deze 

periode. 
 Beschikbaarheid van de wisselstukken gedurende een periode van 15 jaar na de leveringsdatum. 
 Opleiding in twee sessies van 6 uren, een bij de leverancier, de tweede in de kazerne. 
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Beschrijving van het voertuig: 
 
 Merlo Panoramic type P40.17 
 Afmetingen: 5,79m x 2,4m x 2,51m 
 Gewicht: 10400 kg 
 Motor: Diesel Tier 3 (stage 3A) van 74,9 kW 
 Aandrijving: Hydrostatisch op de vier wielen 
 De 4 wielen zijn sturend 
 Maximumsnelheid: 40 km/u 
 Draaicirkel: 4,05 m 
 Batterij en elektrisch circuit: 12V 
 Cabine ISO 3449 (FOPS) et ISO 3471 (ROPS) met zicht van 360° en glazen dak 
 Cabine met airconditioning 
 
Elektrische uitrusting: 
 
 Omnidirectioneel blauw licht van het type Xenon met dubbele flits op het dak 
 Verlichting van de werkzone door schijnwerpers naar de voorkant, de achterkant en het uiteinde van de 

arm 
 Stopcontact NATO 50 mm2 12V + kabel van 5m 
 Batterij 12V van 100 Ah 
 Batterijlader op 230V geïntegreerd in het voertuig 
 Extern stopcontact EEG 230V 16A met waarschuwingslamp Led 
 
Telescopische arm: 
 
 Maximale nuttige lading: 4 ton 
 Maximale hoogte: 16,7 m met een lading van 2500 kg 
 Maximale horizontale reikwijdte met de twee stabilisatoren vooraan: 12,5m met een lading van 500 kg 
 Maximale horizontale reikwijdte zonder de twee stabilisatoren vooraan: 11 m  
 Stabiliteit van het voertuig Art. 13 van het KB van 4 mei 1999 
 Lateraal overschrijdend deel van de arm van +/- 10° onafhankelijk van de stabilisatoren 
 Stabiliteitscontrole van het voertuig, rekening houdend met de lading en de beweging, via een visueel en 

auditief signaal 
 Vork voor het vervoer van paletten 
 
Schildering: 
 
 RAL 5020 blauw met centrale longitudinale witte band met een breedte van 400 mm  
 Witte retroreflecterende contourmarkering conform het KB van 17 maart 2003. 
 
 
LEVERBARE OPTIONELE UITRUSTING: 
 
De volgende prijzen zijn zonder BTW: 
 
 Bak van 1250 liter voor het vrijmaken van de weg: 3.110,00 € 
 Mestvork met grijpemmer en brandbescherming: 2.700,00 € 
 Hydraulische lier van 4 ton met 50 m kabel: 7.550,00 € 
 Gondel voor 3 personen, maximale lading van 800 kg, horizontaal draaibaar over 180°: 8.324,00 € 
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Opgemaakt te: 
Op datum van: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Naam: 
Functie: 


