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Informatie m.b.t. Caldo C

Met de invoering van het gemoderniseerde programma Caldo C op het CREW-platvorm, 
hebben we besloten om bepaalde aanbouw- en opdokvarianten te unifi ceren.

Onderstaande veranderingen zullen met de invoering van het nieuwe programma Caldo C 
plaatsvinden:

· Invoering van de actuele onderstelkleuren (WM, WA, AS, SS)
· Tegelijkertijd volgt er een hoogte-aanpassing van 650 - 850mm
· Aanpassing volgens de norm 527-1:2011 
· Optische veranderingen zullen nauwelijks waarneembaar zijn. Alleen de verbinding van het 
    zijgedeelte voor de montage aan de CREW-dwarsbalk verandert.
· Alle aanbouwelementen, die aan het zijgedeelte bevestigd worden, veranderen niet
· Alle andere aanbouw- en opdokvarianten worden constructief aangepast 
· Caldo C (oud) zal daarnaast, tot nader bericht, blijven bestaan
· Voor Caldo C(oud) blijven ook de OFML-gegevens om planningen te maken oproepbaar.  
    Daarvoor wordt een ordner “uitloopmodel Caldo” aangelegd
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NIEUW - CALDO C met CREW-dwarsbalk
Kleurmogelijkheden

NIEUW - CALDO C met CREW-dwarsbalk

antraciet mat  (AS) zwart mat  (SS) wit mat  (WM) wit aluminium  (WA)

Afdekkap alleen in het zwart, 

sierklem in chroom of in

onderstelkleur verkrijgbaar



NIEUW - CALDO C met CREW-dwarsbalk
Hoogte-instelling  in 3 varianten

Variante 1 (7), vaste hoogte

720 mm

afstelschroeven

instelbaar + 10 mm

Variante 2 (E), instelbaar

Instelbaar van  650–850 mm, traploos

met veerondersteuning, door losschroeven

van de inbusschroef

afstelschroeven

instelbaar + 10 mm

Variante 3 (K), instelbaar d.m.v. slinger

Instelbaar van 650–850 mm, traploos

d.m.v. slinger

afstelschroeven

instelbaar + 10 mm



NIEUW - CALDO C met CREW–dwarsbalk
Kabelgoot



NIEUW - CALDO C met CREW-dwarsbalk
Systeemoverzicht

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
Fax: 020 - 496 3052 

info@witteveen.nl 
www.project-inrichting.nl


