
Adviesaanvraag oprijplaten

Welke oprijplaat de juiste is voor uw toepassing, hangt af van verschillende factoren.
Om u goed te kunnen adviseren, vragen wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Komt u er niet helemaal uit? Wij helpen u graag.

U kunt contact met ons opnemen via verkoop@protempo.nl of +31 (0)24 3711 733

Bent u al klant bij Protempo? Dan is uw klantnummer voldoende.

Bent u nog geen klant bij Protempo? Vul dan a.u.b. onderstaande gegevens in, 
zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Bedrijfsnaam

Klantnummer

Naam contactpersoon

Telefoonnummer Email

Ga a.u.b. verder op pagina 2

Zoekt u een concrete maat? Bijvoorbeeld een 
vervanging van een bestaande set?

Wat is het gewenste draagvermogen per set in 
kg?

Welke aansluiting wenst u? 

Let op: Een hellingshoek van 16,5° mag niet overschreden worden. 
Dit staat gelijk aan een stijgingspercentage van 30%.
Hierbij hanteren wij een speling voor de oprijhoogte van +/- 100mm

Om de juiste lengte te bepalen, 
gebruiken wij de volgende 
formule:

L = H / C x100
L = Lengte
H = Hoogte
C = % stijging



Wenst u een opstaande rand op de oprijplaten?

Wat is de oprijhoogte in cm van de aanhangwagen? (H in de tekening)

Wat voor soort banden heeft het voertuig dat over de platen heen komt?

CM

Wat is het type voertuig dat over de oprijplaat komt? Eventueel merk + type.

Wat is de bodemvrijheid? (ruimte tussen grond en onderkant aanhangwagen)

Opmerkingen

JA

Standaard wiel + band

NEE

Rubber rupsband

Stalen rupsband

Wat is de wielbasis (afstand middelpunt voor- en achteras) of bij rupsbanden de 
lengte van de rupsband?

Wat is de (rups)bandbreedte?

CM
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