
Geachte lezer, voor u ligt de flyer van het nieuwe model autotransport oplegger 
die we recent ontwikkeld en gebouwd hebben. De oplegger heeft een zeer laag 
eigen gewicht wat hoofdzakelijk gerealiseerd is door het gebruik van 
zelfdragende aluminium vloerprofielen. Daarnaast is er een unieke kantbalk 
ontwikkeld waarin de wielkeggen vast zitten en waaraan een trapje gehangen 
kan worden die het in- en uitstappen van de voertuigen makkelijker maakt.
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Specificaties:

•  Ledig gewicht standaard autotransport oplegger excl. opties +/- 1550 kg.
•  Laadvermogen afhankelijk van opties +/- 3300 kg.
•  Afmetingen: 10.0 meter x 2.2 meter (andere afmetingen op aanvraag)
•  Laadvloerhoogte: hoge deel 1 meter schuin aflopend naar het lage deel van 
    0.8 meter en schuin aflopend naar de achterzijde van +/- 0.55 meter.
•  Lichtgewicht stalen frame met unieke kantbalken waarin aan de bovenzijde 
    uitsparingen zitten voor de 8 wielkeggen;
•  Het opleggerchassis wordt standaard volbad verzinkt;
•  8 wielkeggen die over gehele kantbalk verschoven kunnen worden;  
•  Gehele laadvloer is zelfdragend uitgevoerd met 30 mm aluminium plank-
    profielen in geribte uitvoering;
•  2 x 1800 kg Knott rubbergeveerde assen met banden 205R14C;
•  Reservewiel aan een bandenlier onder de oplegger;
•  2 leiding WABCO luchtdrukremsysteem met automatische lastafhankelijke 
    remkrachtregelaar;  
•  2 mechanische steunpoten met twee snelheden, rechts te bedienen;
•  2 inch Kingpen op een aankoppelhoogte van +/- 87 cm;
•  2 luchtbediende volautomatische aluminium oprijplanke 60 cm breed;
•  Spatschermen, spatlappen en verlichting volgens eisen RDW;
•  Contourverlichting aan de achterzijde van de oplegger;
•  Flits knipperlichten aan de achterzijde als de oprijplanken zijn uitgeschoven;
•  Wielkeggen kunnen weggehangen worden aan de kantbalk;
•  Trapje voor eenvoudig in- en uitstappen aan kantbalk;
•  4 tons lier met afstandbediening voor op de oplegger;
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KUIPER Wagenbouw is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van aanhangwagens en opleggers 
voor het BE-rijbewijs. De aanhangers of opleg-
gers worden per stuk of in kleine series gebouwd. 
Hierdoor kan rekening gehouden worden met de 
wensen van de gebruiker. 

Ook is KUIPER een erkent specialist in het om-
bouwen van chassiscabines naar BE-trekkers voor 
de merken Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter 
en Mitsubishi Fuso. Daarnaast bouwt KUIPER 
Wagenbouw luchtremsystemen op diverse merken 
auto’s zoals Toyota, Dodge en Ford.

Aanhangers:

• Schamelaanhangers
• Plateauaanhangers
• Bakaanhangers
• Autotransporters
• Trilplaataanhangers
• Kippers
• Gesloten aanhangers
• Aanhangerchassis
• Speciaalbouw

Opleggers:

• Autotransporters
• Diepladers
• Semi-diepladers
• Vlakke opleggers
• Kippers
• Opleggerchassis
• Marktwagenchassis
• Speciaalbouw

Contact:

Kuiper Wagenbouw
Noordweg 5
7951 RB Staphorst
Tel.  0522 24 28 02
Fax. 0522 24 28 03
info@kuiperwagen-
                       bouw.nl
www.kuiperwagen-
                       bouw.nl

U kunt ook bij ons terecht voor het huren van BE - combinaties, opleggers en aanhangers

BE - trekkers:

• Mercedes Sprinter
• Volkswagen Crafter
• Mitsubishi Fuso
• Toyota
• Dodge
• Ford

    uitgevoerde
               projecten


