Veilig op alle
fronten
Overrijdbeveiliging

www.zuidberg.com

Veilig onderweg

Zien en gezien worden, daar gaat het om in het verkeer. Zeker als het gaat om
landbouwvoertuigen. Die zijn breed, zwaar en rijden veelal met een lagere
snelheid dan het overige verkeer. Zichtbaarheid is dus van groot belang.
En mocht een tractor om wat voor reden tóch betrokken raken bij een
aanrijding, dan is het zaak om de impact ervan te beperken. Ga daarom niet
de weg op zonder een overrijdbeveiliging. Want veiligheid op de weg is de
verantwoordelijkheid van alle verkeersdeelnemers.

• verbetert de zichtbaarheid
• beperkt de impact bij een aanrijding
• vergroot de veiligheid op de openbare weg
• levert zichtbaar uw bijdrage aan de verkeersveiligheid

Maatwerk in veiligheid

De overrijdbeveiliging is snel en eenvoudig aan de tractor te koppelen.
Dat kan in de driepunts fronthef of via een A-frame. De breedte van de
beveiliging is variabel in te stellen van 220 tot 295 cm. De uitvoering van de
overrijdbeveiliging kunt u aanpassen aan de specificaties van uw tractor zodat
het een logisch op elkaar afgestemd geheel wordt.

Type overrijdbeveiliging

Multifunctioneel

1000

1600

Breedte (cm)

220 tot 295

220 tot 295

220 tot 295

Gewicht (kg)

200

985 (incl. 850
basisgewicht)

1540 (incl. 1400
basisgewicht)

Standaard voorzien van geïntegreerde trekhaak

+
+

+
+

+
+

Reflecterende breedte markering conform
regelgeving

+

+

+

Aankoppelbaar via driepuntsaansluiting

+
+

+
-

+
-

Leverbaar in diverse kleuren
(standaardkleur is zwart)

+

+

+

Personaliseren met bedrijfslogo

Bumperpeilers

+
+
+

+
+

+
+

Multibox voorzien van opbergmogelijkheid voor
steelgereedschap en kettingzaag

+

-

-

Luxe steunvoeten
(ten behoeve van aankoppelen via A-frame)

+

-

-

Module met stapelbare gewichten (50 kg/st)

+

-

-

Achteruitrijbeveiliging breedtemarkering

Aankoppelbaar via A-frame

Opties

LED-dagrijdverlichting

Alle voordelen op een rij
LED-dagrijdverlichting

Personaliseren met bedrijfslogo

Standaard voorzien van
geïntegreerde trekhaak

Bumperpeilers

Luxe steunvoeten (ten behoeve van
aankoppelen via A-frame)

Leverbaar in diverse kleuren
(standaard kleur is zwart)

Reflecterende breedte markering
conform regelgeving

Hoek- en breedteverstelling

Multibox voorzien van

Module met

Zowel aankoppelbaar

opbergmogelijkheid

stapelbare

via 3-puntsaansluiting

voor steelgereedschap

gewichten

als A-frame

en kettingzaag
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