Max gewicht op de kipperknobbel:
4.000 kg

Maximum toegestane gewicht van de trekker................ : 11.500 kg
Maximum toegestane gewicht op de vooras.................. : 5.400 kg
Maximum toegestane gewicht op de achteras................ : 9.200 kg
Maximum te trekken gewicht van verschillende karren:
Ongeremde kar............................................................... : 3.000
Onafhankelijk geremde kar ................................... ........ : 6.000
Kar met een oplooprem.................................................. : 16.000
Lucht/Pneumatisch geremde kar.................................... : 32.000
Wat weegt de trekker op dit moment............................. :
Hoeveel gewicht zit er op de vooras (asdruk 1)........... :
Hoeveel gewicht zit er op de achteras (asdruk 2).......... :
Hoe hoog is de trekker................................................... :
Hoe breed is de trekker.................................................. :
Hoe lang is de trekker in totaal..... ................................ :
Afstand voorkant trekker tot hart kipperknobbel........... :
Maximaal toegestane gewicht op de kipperknobbel...... :

kg
kg
kg
kg

6.500 kg
2.100 kg
4.400 kg
325 cm
250 cm
482 cm
460 cm
4.000 kg

Hoeveel weegt de lege kar..............................................: 4200 kg
Hoeveel mag de kar helemaal volgeladen wegen.......... : 16.200 kg
Hoeveel gewicht kan ik dan in de kar laden.................. : 12.000 kg
Hoeveel gewicht mag er op de kipperknobbel.............. : 1950 kg
Hoeveel gewicht mag er maximaal op de vooras (1)... : 7.125 kg
Hoeveel gewicht mag er maximaal op de achteras (2)... : 7.125 kg
Wat weegt de kar op dit moment................................... : 11.200 kg
Hoeveel gewicht zit er nu op de vooras (asdruk 1)..... : 5.000 kg
Hoeveel gewicht zit er nu op de achteras (asdruk 2)..... : 5.000 kg
Wat is nu bij de kar de druk op de kipperknobbel..........: 1.200 kg
Wat is het gewicht van de lading (betonblokken).......... : 7.000 kg
Hoe hoog is de kar.......................................................... : 280 cm
Hoe breed is de kar......................................................... : 250 cm
Hoe lang is de kar........................................................... : 670 cm
Afstand hart kipperknobbel tot achterkant van de kar... : 660 cm
Totale lengte aangekoppeld: 460 cm + 660 cm.............. : 1120 cm (11mtr.20)
Totaalgewicht: trekker 6.500 kg + kar 11.200............... : 17.700 kg

Voorbeeld van vragen zoals die gesteld
kunnen worden vóór het praktijkexamen:
(Antwoorden hierboven opzoeken, daarna controleren op het volgende blad of je het snapt)
01
02
03
04
05
06
07
08
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17
18

Wat zijn de huidige afmetingen van de combinatie waar je rekening mee houdt
Wat zijn de wettelijk toegestane maximum afmetingen
Hoe zwaar is de combinatie zoals hij nu buiten staat en waar kan ik dat vinden
Waar vindt ik het gewicht van de lading
Waar moet je rekening mee houden tijdens het beladen van de AHW
Zoek uit of de tractor onze AHW mag trekken
Hoe zwaar mag een ongeremde kar zijn achter onze tractor
Hoe lang is de tractor
Hoe lang is de aanhangwagen
Hoe bereken je de lengte van de combinatie
Hoeveel gewicht kun je met deze combinatie maximaal op straat zetten
Wat zijn de maximaal toelaatbare gewichten op de koppeling (kipperknobbel)
Welke moet je altijd aanhouden
Kan ik met de tractor door een deur van 255 cm
Wat is de wettelijke maximum snelheid voor de LBT en MMBS
Wat is het kenmerk van een LBT # MMBS
Wat is het kenmerk van de kar voor onze achterliggers
Maakt het uit wat voor soort lading je in de AHW hebt

Antwoorden vragen vóór praktijkexamen:
01
02
03
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18

xx

Hoogte (tractor) 325 cm, Breedte 250 cm, Lengte 1.120 cm, Gewicht 17.700 kg.
Hoogte 400 cm, Breedte 255 cm, Lengte 1.875 cm, Gewicht 50.000 kg, Aslast 12.000 kg
Zie Weegbon: Tractor: 6500 kg + AHW: 1.120 kg = 17.700 kg totaal
Zie Weegbon: Totaalgewicht 1.120 kg - Eigen Gewicht 4.200 kg = 7.000 kg
Maximaal 12 ton, gewicht verdelen: max. 1.950 kg op de kipperknobbel, assen niet
zwaarder beladen dan 7125 kg per as én de lading goed vastzetten
Luchtgeremde AHW van max. 16.200 kg, Tractor mag max. 32.000 kg trekken
Zie typeplaatje tractor, 3.000 kg
482 cm totaal. hart koppeling ( midden kipperknobbel) zit 22 cm teruggeplaatst
670 cm totaal. hart koppeling zit 10 cm achter de voorzijde van de kop
Voorzijde tot hart koppeling 460 cm + hart koppeling achterzijde 660 cm = 1120 cm
Tractor 11.500 kg. + AHW 16.200 kg = 27.700 kg
Bij de tractor maximaal 4.000 kg en bij de AHW maximaal 1.950 kg
Altijd de lichtste, in dit geval die van de AHW. 1.950 kg niet overschrijden
Nee, de spiegels steken buiten de breedtemaat van 250 cm. Totaal bijna 300 cm breed
25 km/uur
De afgeknotte driehoek
De twee lengtedriehoeken bij de achterlichten
Ja, bv. vast of vloeistof. Dit in verband met het (variabele) zwaartepunt van de kar
waardoor deze minder stabiel wordt.
Bij suggesties/onduidelijkheden en/of vragen: mail@huibkwint.nl.
Ik probeer ze dan zo snel mogelijk te beantwoorden/verwerken.

Aankoppelen Aanhanger
Tractor:
- Tractor onder de koppeling
- Lampen uitzetten

Afkoppelen Aanhanger
Tractor:
- Lampen uitzetten
Denk om de handschoenen

Buiten de tractor
handschoenen aantrekken!

- Plank vloerbescherming
onder de poot leggen
- Lucht aansluiten, kranen open - Wielkeg vrij tussen de wielen
- Stroom aansluiten
- Koppelingsvergrendeling
- Paarse stofkleppen open
losmaken, pen ophangen
- Hydrauliek: Min / plus
- Poot omhoog:
In cabine handschoenen uit!
Hydraulieklampje UIT!
- Flipper naar voren
- Poot omlaag (Flipper- Koppeling vergrendelen
Knop naar achteren)
- Wielkeg opbergen
- Hydrauliek eraf: plus / min
- Plank vloerbescherming weg - Stofkleppen sluiten
- Stroom eraf
- Kranen dicht, Lucht eraf
- REMTEST !!!!!
- Tractor naast de kar zetten

