Wil

Wil

vleugelpoorten
Voor particuliere,
openbare
metindustriële
vleugels van
max. 3 m.
en
parkeerterreinen.
reductiemotor
Elektromechanische slagbomen
voor opbouw,
ooksnelheid
leverbaar
24Vdc,
instelbare
in de
uitvoering 24 Vdc,
en
antibeknellingsbescherming.
met magnetische
Intensief
gebruik. encoder.
Ideaal voor gebruik
in een woonomgeving.
Nieuw functioneel
en exclusief design.
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Nieuwe
modellen van de derde generatie:
Twee
uitvoeringen:
kwaliteit
en4lange
levensduur
dankzij een
van
max.
meter
(WIL4, WIL4I),
behuizing
uit twee
robuuste
van
max. bestaande
6 meter (WIL6,
WIL6I)
schalen
uit aluminium
met en
polyesterlak;
Kast
geheel
uit verzinkt
gelakt
nog bestendiger
tegen
weersinvloeden.
staal
of roestvast
staal
AISI 304
Interne WIL6I
bewegende
delen geheel uit staal,
(WIL4I,
)
lichte legeringen
en technopolymeren.
Ingebouwde
besturingseenheid,
Betrouwbaar
en gemak
geluidsarm:
opstelling
uitneembaar
voor
bij bedrading
vanonderhoud
de interne delen, gepatenteerd
en
Bronzen schroefmoer
voor veilig sluiten.
Gemakkelijk
te installeren:
Eenvoudig
te installeren
en te
montage
zowel
rechts of links
onderhoudentemet
ingebouwde condensator.
Gemakkelijk
balanceren:
handige
Grote en
lineaire
afstelling
vanruimte
de veervoor
aansluitingen:
internevan
delen
Werkt
ook bij uitval
de in de bovenste
ruimte van de motor snel
gemakkelijk van
stroomvoorziening
met en
oplaadbare
bovenaf
toegankelijk
apart
te bestellen
batterijen die binnenin
een plaats vinden Eindschakelaars voor
de fase van snelheidsafname bij openen
en sluiten die mechanisch en elektronisch
af te stellen zijn

Bewegende
delen beschermd
met een carter
van kunststof

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

Gemakkelijke toegang
tot de binnenste delen
in de bovenste ruimte
van de motor

Volledig uitwisselbaar
de serie
Elektronisch
instelbaremet
snelheid:
Moby4000:
afstandswaarden
en
WIL4
met minimale
openingstijd
bevestigingsbeugels
gelijk.
van
3,5 seconden, WIL6
van 5 seconden.
Antibeknellingsbescherming
Aanbevolen
besturingseenheden:
Mindy
in
geopende en
gesloten stand
A3, A3F,van
A6,de
A6F,
A60,uit
A700F;
voor TO4024
Profiel
boom
gecoat
Mindy A824T.gemakkelijke bevestiging
aluminium:
van de signaleringslichten en de contactlijst
24 Vdc-uitvoering
met magnetische
Signalering
met ledlampjes:
encoder:
zeer
doeltreffend en met lange levensduur
• eenvoudige
programmering van de functies
Handige
beschermde
met één enkele toets,
sleutelontgrendeling
• krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming
• geheugenopslag van de eindschakelaars
in open en gesloten toestand, zelflerend
• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en sluiting
• werkt bij stroomuitval op oplaadbare
batterijen

Exclusieve opstelling
van de interne delen,
gepatenteerd
Signalering
met ledlampjes

Beschermde
sleutelontgrendeling

Code

Beschrijving

TO4024

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

20

TO4005

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4006

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

20

TO4015

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand

20

TO4605

omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4024

Technische gegevens

TO4005

TO4006

TO4015

Stuks/pallet

TO4605

(Vac 50 Hz)
230
(Vdc)
5
1,3
1,5
Max. opname
(A)
2
1
0,9
Nominale opname
(A)
Beperkingen
120
340
300
Max. opgenomen vermogen (W)
60
180
Nominaal opgenomen
verm. (W)
160
Code
Beschrijving
500
7
Ingebouwde
condensato
(µF)
WIL4
voor bomen van max. 4m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit verzinkt en gelakt staal, funderingsplaat meegeleverd
44
Beschermingsgraad
(IP)
400
Voeding

max. gewicht vleugel (kg)

€
1.145,00

WIL4I

voor bomen van max. 4m, onomkeerbaar 230Vac, 24Vdc-motor, met kast uit gesatineerd roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd

1.630,00

WIL6

voor bomen van max. 6m, onomkeerbaar
230Vac, 24Vdc-motor, met kast
uit verzinkt en gelakt
staal, funderingsplaat
300 meegeleverd
0,012
0,010
0,012

1.394,00

0,016
0,013
0,016
(m/s)
(m/s)
voor bomen(mm)
van max. 6m, onomkeerbaar
230Vac, 24Vdc-motor,
385
350 met kast uit gesatineerd
385 roestvast staal, funderingsplaat meegeleverd
200
1800
Max. kracht
(N)
600
Nominale kracht
(N)
2
-20 ÷ +50
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
max. lengte vleugel (m)
140
Thermische beveiliging
(°C)

Snelheid loos
Snelheid belast
WIL6I
Traject

Bedrijfscyclus
Isolatieklasse
Afmetingen
Gewicht
74

SLAGBOOMINSTALLATIES

30

(cycli/uur)
A
(mm)
(kg)

28
F
820x115x105 h
6

26

1.970,00

2.5

3

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Nieuwe modellen van de derde generatie:
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
behuizing bestaande uit twee robuuste
schalen uit aluminium met polyesterlak;
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
Interne bewegende delen geheel uit staal, Wil
lichte legeringen en technopolymeren.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
van de interne delen, gepatenteerd
Bronzen schroefmoer voor veilig sluiten.
Eenvoudig te installeren en te
onderhouden
met ingebouwde condensator.
Fotocellen
op zuiltje
Grote
en handige ruimte voor
aansluitingen: interne delen in de bovenste
ruimte van de motor snel en gemakkelijk van
bovenaf toegankelijk
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Zender
Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

WIL4

Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
bevestigingsbeugels
gelijk.
Knipperlicht
320 (420)

Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Mindy A824T.

24 Vdc-uitvoering met magnetische
encoder:
1000 (1050)
• eenvoudige
programmering van de functies
met één enkele toets,
• krachtregeling met
antibeknelllingsbescherming
• geheugenopslag van de eindschakelaars
in open en gesloten toestand, zelflerend
• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en sluiting
• werkt bij stroomuitval op oplaadbare
batterijen

WIL6

Gemakkelijke toegang WIL4I
WIL6I
tot de binnenste delen
230
Voeding
(Vac 50/60Hz)
Exclusieve opstelling
in de bovenste ruimte
24
van de interne delen,
Noodstroomvoorziening
van(Vdc)
de motor
gepatenteerd
180
100
Vermogen
(W)
1
0,5
Opname bij gebruik
(A)
8
5
Opname
Code motor
Beschrijving(A)
44
Beschermingsgraad
(IP)
TO4024
onomkeerbaar,
24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand
1/456
Reductieverhouding
TO4005
onomkeerbaar, 230 Vac, snel,150
met eindschakelaar in open stand
220
Koppel
(Nm)
TO4006
onomkeerbaar,
230
Vac,
snel,
met
eindschakelaar
in
open
en
gesloten
stand
3,5
5
Minimum openingstijd
(s)
TO4015
onomkeerbaar,
230
Vac,
langzaam,
met
eindschakelaar
in
open
stand
-20
÷
+50
Werkingstemperatuur
(°C Min/Max)
80in open stand
Werkbereik
(%)230 Vac, snel, met eindschakelaar
TO4605
omkeerbaar,
320x1000x290
420x1050x290
Afmetingen
(mm)
46
54
Gewicht
(kg)

Beperkingen

Technische gegevens

Technische gegevens

Voeding

(Vac 50 Hz)
(Vdc)
Max. opname
(A)
Nominale opname
(A)
Max. opgenomen vermogen (W)
Nominaal opgenomen verm. (W)
Ingebouwde condensato
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
Snelheid loos
(m/s)
Snelheid belast
(m/s)
(mm)
Traject
Max. kracht
(N)
Nominale kracht
(N)
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
Thermische beveiliging
(°C)
Bedrijfscyclus
(cycli/uur)
Isolatieklasse
Afmetingen
(mm)
(kg)
Gewicht

TO4024

TO4005

TO4006

-

TO4015

WIL6 / WIL6I maximaal 6 meter lang
volledig uitgeruste slagboom maar
Stuks/pallet
met snelheidsbeperking en
max. 4 meter
doorgangbeveiliging WA13
20
of
6m rek WA13 zonder het rubber
20
aan de bovenkant WA2

20
20lang
WIL4 / WIL4I maximaal 4 meter
volledig uitgeruste slagboom maar
met snelheidsbeperking en max.20
2m
rek WA13
of
4m doorgangbeveiliging WA13 zonder
het rubber aan de bovenkant WA2

TO4605

230
-

5
2

1,5
1

1,3

120

340

300

60
-

180

160

0,9

7
44
0,016
0,012
385

0,013
0,010
350
1800
600
-20 ÷ +50
140

30
A

WIL6 / WIL6I maximaal 8 meter lang
met WA24 (boom niet uitbreidbaar)
zonder snelheidsbegrenzing

385

28
F
820x115x105 h
6

0,016
0,012

26

WIL4 / WIL4I
maximaal 3,5 meter lang
volledig uitgeruste slagboom
zonder snelheidsbeperkingen

Beperkingen
3,5

4

500
6

400
8

300

0,85m

200

Lengte boom (m)
N.B. Bij de ronde bomen kunnen
2 worden gebruikt
2.5
er geen accessoires
lengte vleugel
(m)
(metmax.
uitzondering
van WA11)

3

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Foto ter illustratie

Voor vleugelpoorten
met vleugels van max. 3 m.
Elektromechanische reductiemotor
voor opbouw, ook leverbaar
Sleutelin de uitvoering 24 Vdc,
of codemet magnetische encoder.
schakelaar
Ideaal voor gebruik
Sleutelschakel
in een woonomgeving.
aar op zuil
Nieuw functioneel
en exclusief design.

max. gewicht vleugel (kg)

betrekking op de verkoopverpakking.

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangeven.

Wil

Wil
Wil accessoires
Voor vleugelpoorten
Accessoires
voor WIL4 / WIL4I

Nieuwe modellen van de derde generatie: Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
met vleugels van max. 3 m.
bevestigingsbeugels gelijk.
behuizing bestaande uit twee robuuste
Elektromechanische reductiemotor schalen uit aluminium met polyesterlak;
Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
voor opbouw, ook leverbaar
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Interne bewegende delen geheel uit staal,
in de uitvoering 24 Vdc,
Mindy A824T.
lichte legeringen en technopolymeren.
met magnetische encoder.
Betrouwbaar en geluidsarm: opstelling
24 Vdc-uitvoering met magnetische
van de interne delen, gepatenteerd
Ideaal voor gebruik
encoder:
Bronzen WA3
schroefmoer voor veilig sluiten.
WA1
WA2
WA4
WA14
in een woonomgeving.verpakking 8m schokbestendig
• eenvoudige
vanvoor
de bomen
functies
Eenvoudig
te van
installeren
boom van wit gecoat
boom
wit gelakteen te
aansluiting voor
boom WA3 programmering
kantelinrichting
Nieuw 36x73x4250mm
functioneel
aluminium
rood beschermingsrubber
aluminium
Ø70x4250mm,
WA1 (van 1850mm
met één enkele toets,
onderhouden
metbuis
ingebouwde
condensator.
toepassing
op plaatsen
stuks/verpak.:
1
• krachtregeling
mettot 2400mm)
handige
ruimte
voor
Grote en voor
en exclusief design. compleet met afdekdoppen
voor boom WA1
met harde
wind.delen
Alleen in de bovenste
stuks/verpak.: 1
antibeknelllingsbescherming
aansluitingen:
interne
€ 42,00
stuks/verpak.:
1
€ 82,00
• geheugenopslag van
de eindschakelaars
ruimte vanmet
deWA11
motor snel en gemakkelijk van
stuks/verpak.: 1
stuks/verpak.:
€ 163,00
in open en gesloten
toestand, zelflerend
bovenaf toegankelijk 1
€ 50,00
€ 114,00
• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
en
sluiting
%
100w!
• werkt bij stroomuitval op oplaadbare
e
n
batterijen
Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

WA15

verankeringsgrondstuk
met ankers
stuks/verpak.: 1
€ 50,00

Accessoires voor

Gemakkelijke toegang
tot de binnenste delen
in de bovenste ruimte
WIL6 van
/ WIL6I
de motor

Exclusieve opstelling
van de interne delen,
gepatenteerd

Code

Beschrijving

TO4024

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

20

TO4005

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4006

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

WA21

Stuks/pallet

WA22

WA24

WA6

TO4015
230 Vac,
langzaam, met eindschakelaar
in open stand verpakking 12m
boom
van wit gecoatonomkeerbaar,
modulaire
boom,
boom van wit gecoat
aluminium
36x94x6250mm
met
verbindingskoppeling,
aluminium
telescoopbuis,
schokbestendig rood
TO4605
omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand
van wit gecoat aluminium
lengte max. 8m, compleet
beschermingsrubber compleet
36x94x3125mm
met beweegbare steun WA12,
met afdekdoppen voor boom
stuks/verpak.: 1
tegengewicht en aansluiting.
WA21, WA22
€
193,00
TO4024
TO4005
TO4006
TO4015
TO4605
Technische gegevens
Benodigde ruimte voor het
stuks/verpak.: 2
Voeding
(Vac 50 Hz)
230
vervoer 6 meter
stuks/verpak.: 1
€ 216,00*
(Vdc)
stuks/verpak.:- 1
€ 71,00
5
1,3
1,5
Max. opname
(A)
€ 836,00

stuks/verpak.:
Max. kracht 1
€
45,00
Nominale kracht

(N)
stuks/verpak.: 1
(N)
€ 60,00
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
Thermische beveiliging
(°C)

Bedrijfscyclus
Isolatieklasse
Afmetingen
Gewicht

0,9
300

180
44
0,013
0,010
350
1800
600
-20 ÷ +50
140

A

385

boom van20
wit gelakte
aluminium20
buis Ø90x6250mm
voor toepassing op plaatsen
met harde wind, alleen
met WA11
stuks/verpak.: 1
€ 170,00

500

400
300
200

2

2.5

3

max. lengte vleugel (m)

28
F
820x115x105 h
6

0,016
0,012

20

Beperkingen

160
7

30

(cycli/uur)
(mm)
(kg)

1
340

max. gewicht vleugel (kg)

2
Nominale opname
(A)
120
Max. opgenomen vermogen (W)
60
Nominaal opgenomen verm. (W)
Ingebouwde condensato
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
0,016
Snelheid loos
(m/s)WA16
WA8
aansluiting
voor boom WA7 (m/s)verankeringsgrondstuk 0,012
Snelheid belast
385
(mm)met ankers
Traject

WA7

26

De vorm en de hoogte van de poort alsook
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
met veel wind de 230 Vac- modellen

Voor vleugelpoorten
Gemeenschappelijke
accessoires

Knipperlicht

WA20

CARICA

B12-B

stuks/verpak.: 1
PLA14
Gemakkelijke toegang

€ 46,00
PLA15

reserve-besturingseenheid
(prijs: zie prijslijst

reserve-onderdelen)
PLA6
aanlaslip lengte 250 mm
Stuks/verpak.: 1

insteekkaart voor het opladen
van batterijen

batterijen 12V 6Ah
stuks/verpak.: 1

€ 34,00

afstelbare
opdelen
te
tot de
binnenste
in deschroeven
bovenste achterbeugel
ruimte
van de motor
Stuks/verpak.: 2

PLA10

PLA11

afstelbare op te
verticaal 12 V-elektrisch slot
schroeven voorbeugel
(verplicht voor vleugels
Exclusieve opstelling
van de interne
delen,
langer
dan 3 m)
gepatenteerd
Stuks/verpak.: 2
Stuks/verpak.: 1

horizontaal 12 V-elektrisch
slot (verplicht voor vleugels
langer dan 3 m)
Stuks/verpak.: 1

Code

Beschrijving

TO4024

onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand

20

TO4005

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

TO4006

onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand

20

TO4015

onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand

20

TO4605

omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand

20

PLA13

Stuks/pallet

CARICA

TO4024
TO4005
mechanische
eindaanslagen
insteekkaart
voor
Technische
gegevens
voor
open en gesloten stand
Voeding
(Vac 50 het
Hz) opladen- van batterijen.
Accessoires voor TO4024
(Vdc)
Stuks/verpak.: 4
5
Max. opname
(A)
Stuks/verpak.:
2 1
Nominale opname
(A)
120
Max. opgenomen vermogen (W)
Nominaal opgenomen verm. (W)
Ingebouwde condensato
(µF)
Beschermingsgraad
(IP)
Snelheid loos
(m/s)
Snelheid belast
(m/s)
(mm)
Traject

60
-

B12-B

TO4006
batterijen
12 V 6 Ah.TO4015
Accessoires voor
230 TO4024
Stuks/verpak.:
1
1,5
1

B12V-C

TO4605 12 V 2 Ah.
batterijen
Accessoires voor TO4024

0,9
300

180

Beperkingen

160
7

44

385

0,013
0,010
350
1800
600
-20 ÷ +50
140

Nice kastje voor batterijen.
Accessoires voor TO4024

Stuks/verpak.:
1
1,3

340

0,016
0,012

BA3-A

0,016
0,012
385

500

400
300
200

Max. kracht
(N)
Nominale kracht
(N)
2
2.5
3
Werkingstemperatuur(°C Min/Max)
max. lengte vleugel (m)
Thermische beveiliging
(°C)
De vorm en de hoogte van de poort alsook
30
28
26
Bedrijfscyclus
(cycli/uur)
de aanwezigheid van sterke wind kunnen
A
F
Isolatieklasse
de in de grafiek weergegeven waarden
aanzienlij verminderen. Kies voor gebieden
820x115x105
h
Afmetingen
(mm)
RDA RIBBERS DOOR Automotion | Parallelweg 3b | 5165 RE Waspik | T +31 (0) 416 66 00 44 | F +31 (0) 416 66 61 33 | E info@rda-bv.nl
met veel wind de 230 Vac- modellen
6
BTW nr. 8128.39.675.B01 | KVK(kg)
NR. 18072768 | www.rda-bv.nl
Gewicht
SLAGBOOMINSTALLATIES

De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. RDA behoudt zich het recht voor iederer gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen. Foto ter illustratie

Ontgrendelingshandgreep
uit spuitgietaluminium,
handig en sterk

max. gewicht vleugel (kg)

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangeven.

Nieuwe modellen van de derde generatie: Volledig uitwisselbaar met de serie
Moby4000: afstandswaarden en
kwaliteit en lange levensduur dankzij een
met vleugelsSleutelof
van max. 3 m.
bevestigingsbeugels gelijk.
behuizing bestaande uit twee robuuste
codeschakelaar reductiemotor
Elektromechanische
schalen uit aluminium met polyesterlak;
Aanbevolen besturingseenheden: Mindy
nog bestendiger tegen weersinvloeden.
voor opbouw, ook leverbaar
A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024
Interne
bewegende
delen
geheel
uit
staal,
Fotocellen
in de uitvoering 24 Vdc,
Mindy A824T.
lichte legeringen en technopolymeren.
met magnetische
encoder.
Betrouwbaar
en
geluidsarm:
opstelling
Besturingseenheid
24 Vdc-uitvoering met magnetische
van de interne delen, gepatenteerd
Ideaal voor gebruik
encoder:
Bronzen WA11
schroefmoer voor veilig sluiten.
WA9
WA10
WA12
WA13
Toona4
in een woonomgeving.zelfklevende rode
eenvoudige
programmering
van de
Eenvoudig
te installeren
te
verpakking knipperende
reflecterende
verstelbare
steun voorenbomen
beweegbare•steun
voor bomen
hek uit aluminium
vanfuncties
2m
Nieuw ter
functioneel
ledlampjes
signalering,
stroken
voor bomen WA1, WA21,
met één enkele toets,
onderhouden met ingebouwde condensator.
bekabeld,
voor bomen
WA1,
1
stuks/verpak.:
1
• krachtregeling
metWA22
handige ruimte
voor
Grote en stuks/verpak.:
en exclusief
design.
WA21, WA22
stuks/verpak.: 24
antibeknelllingsbescherming
aansluitingen:
interne delen in de bovenste
€ 80,00
€ 78,00
Fotocellen
stuks/verpak.:
1
• geheugenopslag van
de eindschakelaars
ruimte van de motor snel en gemakkelijk van
op zuil € 26,40*
stuks/verpak.: 6
€ 85,00
in open en gesloten
toestand, zelflerend
bovenaf toegankelijk
€ 108,00*
• programmering van de pauzetijd;
gedeeltelijke opening; vertraging bij opening
Zender
en
sluiting
%
100w!
• werkt bij stroomuitval op oplaadbare
e
n
Accessoires
batterijen

* de prijs heeft betrekking op de verkoopverpakking.

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangeven.
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