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In vergelijking met de standaard onderschuiflaadkleppen DH-SM(R), 
zijn de verschillende DH-SO... uitgerust met een dubbel gevouwen 
platform. Het platform wordt twee maal gevouwen en rust op 
de hefarmen, bij het wegbergen in rijdpositie. Bijgevolg zijn deze 
DH-SO… bijzonder geschikt voor bedrijfsvoertuigen met een te 
korte overbouw om conventionele onderschuifkleppen met een 
enkel vouwbaar platform te monteren (bv. opleggers met gestuurde 
achteras, en trailers met centrale as).

De 2 platformdelen zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium, om 
het openvouwen van het platform tot de werkstand (en het terug 
opvouwen in rijstand) zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De DH-SO7 bedient het topsegment van de onderschuiflaadkleppen 
met dubbel gevouwen platform. Hij is geschikt voor vrachtwagens 
van 7 tot 25T MTM, voor opleggers en aanhangwagens.

   Onderschuiflaadklep  voor vrachtwagens, opleggers en 
aanhangwagens

DH-SO7.20  •  1500 - 2000 kg

Gewichten  [zie blz. 15]Hefvermogen

CAP CG LM

1500 kg 750 mm 11.25 kNm

2000 kg 750 mm 15 kNm

ALU / ALU

1400 mm 485 kg

1600 mm 505 kg

1800 mm 530 kg
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Dubbel gevouwen platform voor 
voertuigen met zeer korte overbouw

Montagematen

ARM 780 880 980 1080

K max. 1290 1440 1560 1760

C max. 640 710 780 880

CO max. 650 730 780 880

M 1125 1225 1325 1425

V max. 1400 1600 1800 1800

V min. 1400 1400 1600 1800

Technische specificaties

Laadklep frame 180 x 180 mm

Cilinders 2 hefcilinders + 2 sluitcilinders

In- en uitschuiven Hydromotor + tandwiel systeem

Platform-verloop [zie blz. 8-9] Conisch platform. Vlak platform-verloop + 
automatische bodemscheefstelling

Platform materiaal Alu / Alu

Standaard platformlengtes 1400 - 1600 - 1800 mm 

Standaard platformbreedtes 2300 - 2400 mm
Andere breedtes op aanvraag (OAP603)

Hefarm lengtes 780 - 880 - 980 - 1080 mm

Hefarm breedtes 800 - 1450 - 1550 mm 

Standaard bediening [zie blz. 11] OAE030.BT

Standaard finish van het frame Thermisch verzinkt [OAT104]


