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Zone/Overheidsdienst: 

Bestek nr. II/MAT/ A27-293-12 
Geldigheidsduur van de opdracht tot 23/01/2018 

MOTORPOMP MP 10-1500 

Leverancier:  VANASSCHE FFE nv 
Brugsesteenweg 2 
8531 HARELBEKE 
Tel. 056/71 01 30 

EENHEIDSPRIJS BASISUITVOERING:  zonder BTW  9.256,00 € 
met BTW 21 % 11.199,76 € 

OPLEVERINGSTERMIJNEN 

• Termijn voor het aanbieden van “het prototype” te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 240
kalenderdagen.

• Termijn voor het aanbieden van de motorpompen 10-1500, dat worden besteld voordat “het prototype” werd
goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het prototype”: 180 kalenderdagen.

• Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van motorpompen 10-1500, en te rekenen vanaf
de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen.

WAARBORG 

• Contractuele algemene waarborg : 30 kalendermaanden. Bij een herstelperiode langer dan 1 week wordt de
waarborg verlengd met de duurtijd van de herstel periode.

• Verlenging van de waarborg van 2 jaar op vervangstukken.
• Technische ondersteuning ter plaatse (binnen Belgische landsgrenzen) binnen de 2 werkdagen na melding

van het defect.
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BESCHRIJVING 
 
Merk:  ZIEGLER 
Type:  TS Ultra Power 
Pomp: 1500 l/min bij 10 bar (nominaal) 
 2 uitgangen Ø 70 mm met DSP-koppeling 
 
Motor :  Volkswagen 4-takt benzine 
 Netto vermogen : 45 kW bij 5200 tr/min 
 Cilinderinhoud : 1200 cc 
Afmetingen :  1042 x 710 x 820 mm (draagkader inbegrepen) 
Gewicht :  195 kg (operationeel) 
 
 
BASISUITVOERING 
 
De levering bevat ook : 
• Elektrische starter van de motor; 
• Automatische en manueel uitschakelbare aanzuigpomp; 
• Aanzuigtoebehoren 
• Draagkader volgens EN 14466; 
• Gereedschapsetui met klein gereedschap voor motor en smeerpompje voor pomp. 
 
 
HANDLEIDINGEN EN OPLEIDING 
 
• 3 gebruikshandleidingen in de taal van de gebruiker (NL, FR of D). 
• 3 onderhoudshandleidingen in de taal van de gebruiker (NL, FR of D). 
• 1 x 2 uur opleiding in NL, FR of D bij de levering in de lokalen van de leverancier. 
 
 

Te :      Datum : 

Naam :      Functie : 

Handtekening : 

 
 


