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Behandeld door
Martijn Averdijk

Geachte heer Kijzer,
Naar aanleiding van ons onderhoud ontvangt u hierbij geheel vrijblijvend, conform onze
Focwa-voorwaarden, ons voorstel voor het leveren van een originele TIJHOF aluminium
autotransporter carrosserie op een door u aan te leveren chassis-cabine e.e.a. volgens
onderstaande specificaties.
Chassis*
Merk
: Iveco
Type
: Daily 40C.. / 50C..
Wielbasis
: 4.100mm. / 4.350mm.
• *dient voorzien te zijn van: 13-polige stekkerdoos
Specificaties opbouw:
Afmetingen

Plateau-lengte ca.
Standaard breedte

5.20 meter
2.09 meter

De standaard opbouw wordt als volgt uitgevoerd:
Hulpchassis
Op het chassis wordt een aluminium hulpchassis gemonteerd, bestaande uit U-profielen,
welke doorlopen tot aan de uiterste achterzijde.
Aan de achterzijde van het bestaande chassis wordt d.m.v. boutverbinding een tweede
U-profiel gemonteerd, welke tezamen met het eerste U-profiel een sterke
driehoeksverbinding vormt voor montage van de trekinrichting.
Kopschot
Een volledig aluminium kopschot, bestaande uit aluminium kokerprofielen bekleed met
gebeitste aluminium tranenplaat.
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Vloer
Vervolgens wordt een compleet aluminium zelfdragende vloer gemonteerd bestaande uit
zelfdragende vloerdelen gekoppeld door een aluminium kantprofiel waarop een zijreling
wordt gelast. Dit maakt het mogelijk om d.m.v. sjorbanden de lading vast te zetten.
Achterraam en oprijplanken
Aan de achterzijde wordt een volledig aluminium achterraam gemonteerd waarin
uitsparingen zijn voorzien voor montage van de volledig aluminium oprijplanken.
De aluminium oprijplanken kunnen in een slede onder de vloer opgeborgen worden en
t.b.v. het oprijden tegen een aanslag naar buiten geschoven worden. (Hierdoor hoeft
men maar de helft van het gewicht te tillen)!
De oprijplanken zijn verdiept uitgevoerd waardoor eventueel de mogelijkheid bestaat om
hierin later de optionele klapstukken te monteren waardoor nog lagere auto’s geladen
kunnen worden.
Kogelkoppeling
Aan dit achterraam wordt een kogelkoppeling gemonteerd met de maximale toegestane
trekkracht auto.
Zijverlichting
Onder de kantbalk worden LED-zijmarkeringslampen gemonteerd.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof autotransporter

€ 5.500,=

De autotransporter kan worden geleverd met de volgende opties:
Aluminium spoiler / Fly-over
€
Ombouw achter de cabine. Deze wordt voorzien van Vignal-achterlampen.
Deze worden standaard niet door ons aangesloten.
Tijhof in de spoiler gelaserd.

550,=

Aansluiten fly-over verlichting
Montage van een E-module en het aansluiten van de verlichting in de
fly-over.

€

275,=

Elektrische planetaire lier merk DUKE
Elektrische lier; Duke Winch 12 V, type DW9000 I 4000 kg trekkracht
met kabelgeleiding gemonteerd op de laadvloer. De lier wordt geleverd
met kabelgeleiderollen en bedieningskabel.

€

850,=

Elektrische planetaire lier merk RAMSEY
€ 1.175,=
Elektrische lier; Ramsey Winch 12 V, type RE 9.5 - 3600 kg trekkracht
met kabelgeleiding gemonteerd op op de laadvloer. De lier wordt geleverd
met kabelgeleiderollen en bedieningskabel.
Elektrische wormlier merk RAMSEY
Elektrische lier; Ramsey Winch 12 V, type RE 8000 - 3600 kg trekkracht
met kabelgeleiding gemonteerd op het standaard gegalvaniseerde lierframe. De lier wordt geleverd met een kabel om de lier te bedienen.

€ 1.350,=
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Aluminium afdekkap
Aluminium kap welke over de lier wordt geplaatst.
Alleen mogelijk icm RE8000.

€

Verschuifbare lier
€
In de vloer wordt een frame gemonteerd welke het mogelijk maakt de
lier handmatig van lnaar links en rechts te verschuiven. Alleen mogelijk
in combinatie met de Ramsey RE 9.5 of de Duke DW9000i.

115,=

550,=

Radiografische afstandsbediening
€
450,=
Deze maakt het mogelijk om de lier draadloos, middels een handzender
en de bijbehorende ontvanger te bedienen. Radiografische afstandsbediening,
universele montage.
Aluminium gereedschapskist
€
Spatwaterdicht, afmeting: lxdxh: 76x35x35 cm. Links gemonteerd.
Het deksel is voorzien van vangkettinkjes en een afsluitbaar RVS
inbouwslot.

Gesloten zijafscherming
De zijafscherming wordt geheel gesloten uitgevoerd, inclusief LED
inbouw zijverlichting i.p.v. de standaard uitvoering, de eventuele
gereedschapskist zal worden geïntegreerd in deze zijafscherming.

370,=

€

625,=

Instap
€
In zijafscherming wordt in een instap gemaakt en afgewerkt met anti-slip.

35,=

Gatenpatroon met RVS strips t.b.v. wielbokken
In het vloerprofiel worden gaten gemaakt waarin wielbokken geklemd
kunnen worden. De gaten worden afgewerkt met RVS strips.

€

250,=

Stalen wielbok
€
Stalen wielbok te bevestigen in de gaten welke in de vloer worden gemaakt.
De standaardbreedte van de wielbok is 50 cm. Prijs per stuk.

60,=

Vloer met gatenprofiel
In plaats van de standaard aluminium vloer wordt er een
vloer met gatenprofiel gemonteerd.
De wielbokken en spanbanden kunnen in dit profiel
geklemd/gehaakt worden.
Spuitwerk
Het verdient aanbeveling om de zichtkanten inclusief event. spoiler/fly-over
te spuiten. Dit omdat het kale aluminium, na verloop van tijd, oxideert en
daardoor zwart wordt. Kleur door u te bepalen (non metallic).
Extra, metallic en zwart spuiten
Extra spuitkosten gesloten zijafscherming
Spuiten bumper, stootstrips en spiegelkappen

€

750,=

€ 1.375,=

€
€
€

245,=
245,=
650,=
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Hulpluchtvering op de achteras
Deze VERHOOGT de stabiliteit en VERMINDERT de veerweg, afname
zijwindgevoeligheid, meer veiligheid door een betere wegligging. Het
systeem is middels 2 ventielen met een bandenvulapparaat te vullen.

€

875,=

Kompressorpakket
Aanvullend op bovenstaand hulpluchtveringsysteem een kompressorpakket waardoor het systeem eenvoudig vanuit de cabine te regelen is.

€

375,=

Volledige luchtvering op de achteras Tijhof uitvoering
€ 3.750,=
Deze maakt het mogelijk de oprijwagen aan de achterzijde te laten zakken
en biedt tevens het grote voordeel dat de oprijwagen zowel onbeladen als
beladen een constante rijhoogte heeft. Hierdoor aan de achterzijde meer
bodemvrijheid.
Klapstukken
Montage van klapstukken in de bestaande oprijplanken, deze
maken het mogelijk om lager gelegen auto’s te kunnen laden.

€

300,=

€

1000,=

€

250,=

€

350,=

Kogel op het kopschot

€

75,=

Stekkerdoos op kopschot

€

Rail voor neuswiel

€

75,=

€

130,=

Zwaailichtbalk
Boven op de spoiler/fly-over wordt een zwaailichtbalk van
het merk: Vision Alert gemonteerd en aangesloten.

Werklamp Twin Beams
Per 2, inclusief lampen en aansluiten.

Boeglampen
In de zijafscherming wordt links en rechts een boeglamp
gemonteerd. Deze zijn volledig geïntegreerd en zorgen voor
meer comfort en veiligheid in het donker.

LED breedtelampen
Montage van LED breedtelampen op het achterraam.

115,=
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2 rubber stootblokken tegen het kopschot
L= 250mm. tegen het kopschot gemonteerd.

€

45,=

RVS op achterraam
Op de bovenkant van het achterraam wordt een gezet RVS profiel, tegen
beschadigingen, gemonteerd.

€

75,=

D-ringen
Montage van D-ring met beugel op een door u te bepalen positie.
Prijs per stuk.

€

20,=

€

35,=

€

420,=

€

295,=

Spanbanden
Levering van een 3 punt spanband lengte ca. 2.5 mtr. Geleverd
met haak en ratel.
Set chromen wieldoppen
Euroliner wieldoppen welke de vorm van de velgen,
zowel voor als achter, volgen.

Keuring oprijwagen
Inclusief voorlopig kentekenbewijs, BPM aangifte en 2 LUXE nummerplaten

Specificaties aluminium aanhangwagens
Merk : Tijhof
Type: TA 20 ANN
Afmetingen
Lengte : 4.00 meter
Breedte : 2.00 meter

Gewicht
Bruto laadvermogen 2.000 kg.
Netto laadvermogen ca. 1.500 kg.

Assen
Knott rubbergeveerde assen (2000kg) + beremming.
Banden
Merk : Trailermaxx
Type : 195/50 R13
Oprijplanken
Meegeleverd worden 2 aluminium oprijplanken, welke tussen de rijbanen van de
aanhangwagen kunnen worden opgeborgen.
Vloer
Vlakke laadvloer, schuin oplopende achterkant.
Vloer geheel gesloten met aluminium vloerprofielen.
Wielbok
Meegeleverd worden 2 stalen wielbokken in 1 meter RVS strips ten behoeve van het
vastzetten van de auto.
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Keuring aanhangwagen
De aanhangwagen wordt gebouwd volgens de eisen van de RDW en geleverd met
een kentekenbewijs.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof 2.0 tons aanhangwagen

Merk :
Type :

€ 4.100,=

Tijhof
TA 27 ANN

Afmetingen
Lengte : 4.50 meter
Breedte : 2.10 meter
( gesloten – gespoten uitgevoerd  optioneel )
Gewicht
Bruto laadvermogen 2700 kg.
Netto laadvermogen ca 2200 kg.
Assen
Knott rubbergeveerde assen (2700kg) + beremming.
Banden
Merk : Trailermaxx
Type : 195/50 R13

Oprijplanken
Meegeleverd worden 2 aluminium oprijplanken, welke tussen de rijbanen van de
aanhangwagen kunnen worden opgeborgen.
Vloer
Vlakke laadvloer, schuin oplopende achterkant.
Vloer geheel gesloten met aluminium vloerprofielen.
Wielbok
Meegeleverd worden 2 stalen wielbokken in 1 meter RVS strips ten behoeve van het
vastzetten van de auto.
Keuring aanhangwagen
De aanhangwagen wordt gebouwd volgens de eisen van de RDW en geleverd met
een kentekenbewijs.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof 2.7 tons aanhangwagen

€ 4.500,=

Merk : Tijhof
Type: TA 30 ANN
Afmetingen
Lengte : 5.50 meter
Breedte : 2.10 meter

Gewicht
Bruto laadvermogen 3.000 kg.
Netto laadvermogen ca. 2.250 kg.
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Assen
Knott rubbergeveerde assen (3000kg) + beremming.
Banden
Merk : Trailermaxx
Type : 195/50 R13
Oprijplanken
De aluminium oprijplanken kunnen in een slede onder de vloer opgeborgen worden en
t.b.v. het oprijden tegen een aanslag naar buiten geschoven worden.
Vloer
Vlakke laadvloer, schuin oplopende achterkant.
Vloer geheel gesloten met aluminium vloerprofielen.
Wielbok
Meegeleverd worden 2 stalen wielbokken in 1 meter RVS strips ten behoeve van het
vastzetten van de auto.
Keuring aanhangwagen
De aanhangwagen wordt gebouwd volgens de eisen van de RDW en geleverd met
een kentekenbewijs.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof 3.0 tons aanhangwagen

€ 5.500,=

De aanhangwagens kunnen worden geleverd met de volgende opties:
Reservewiel
Trailermaxx 195/50 R13, welke onder de laadvloer wordt gemonteerd.

€

165,=

€
€

200,=
500,=

Gesloten zij-afscherming
Aan de zijkanten wordt een geïntegreerde zijafscherming gemonteerd.

€

450,=

Aluminium gereedschapskist
Spatwaterdicht, afmeting: lxdxh: 80x28x28 cm. Links gemonteerd.
Het deksel is voorzien van vangkettinkjes en een afsluitbaar RVS
inbouwslot.

€

370,=

Stalen wielbok
Stalen wielbok te bevestigen in de gaten welke in de vloer worden gemaakt.
De standaardbreedte van de wielbok is 50 cm. Prijs per stuk.

€

60,=

Vloer met gatenprofiel
€
In plaats van de standaard aluminium vloer wordt
er een vloer met gatenprofiel gemonteerd.
De wielbokken en spanbanden kunnen in dit profiel
geklemd/gehaakt worden.

500,=

Wijziging bruto laadvermogen
Van 2.700kg  3.000kg
Van 3.000kg  3.500kg
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Handlier
Handlier wordt geleverd inclusief kabel + haak.
Merk: Fulton – trekkracht 1200 kg.

€

150,=

Spuiten
De zichtkanten van de aanhangwagen worden in één kleur
gespoten. Kleur door u te bepalen (non metallic).
Extra: metallic en zwart.
Extra spuitkosten gesloten zij-afscherming.
Extra: metallic en zwart.

€

615,=

€
€
€

160,=
185,=
45,=

Neuswiel
Doorsnee 48 mm, met klem.

€

75,=

Neerklapbaar neuswiel
Maakt het mogelijk van aanhanger op voorwagen door te rijden
zonder dat demontage van neuswiel nodig is.

€

150,=

Disselafdekplaat
Op de dissel wordt een aluminium plaat gemonteerd.
Op deze plaat kunnen wielbokken opgeborgen worden.

€

225,=

D-ringen
Montage van D-ring met beugel op een door u te bepalen positie.
Prijs per stuk.

€

20,=

Disselslot
Merk: Dubbellock type:C VIP-TNO gekeurd. Vaste montage
op bestaande koppeling met breekbout. Het slot werkt
zowel met een aan- als afgekoppelde aanhangwagen

€

115,=

Doorrijmogelijkheid
Aan de voorzijde van de aanhangwagen een steun voor het
aanhaken van de oprijplanken i.v.m. het doorrijden naar de voorwagen.

€

75,=

RVS op de doorrijsteunen
Op de doorrijsteunen worden gezette RVS bakjes, tegen
beschadigingen, gemonteerd.

€

95,=

RVS op achterraam
Op de bovenkant van het achterraam wordt een gezet RVS profiel, tegen
beschadigingen, gemonteerd.

€

75,=

€

130,=

LED breedtelampen
Montage van LED breedtelampen op het achterraam.
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Voorwaarden
Prijzen
Levertijd
Betaling

: Netto, excl. B.T.W. en keuringskosten
: In overleg
: Contant / telefonisch bij aflevering

Technische wijzigingen voorbehouden.
Aan bijgevoegde tekeningen en foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.
Binnenkort zullen we telefonisch contact met u opnemen om naar uw reactie op ons voorstel
te informeren. Mocht u echter voor die tijd vragen hebben of nadere informatie wensen, bel
ons dan gerust.
Met vriendelijke groet,
TIJHOF Aluline.

Martijn Averdijk
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