Hydroknik

be-oplegger

Geachte lezer, voor u ligt een flyer die niet alleen een uitgebreid beeld geeft van
de diverse projecten die door KUIPER Wagenbouw gerealiseerd en afgeleverd
worden, we nemen vooral een kijkje achter de schermen van de hydroknik BEoplegger. De hydroknik is een semi-dieplaad oplegger waarvan de achterzijde
hydraulisch kan zakken zodat de lichtbak op de grond komt te liggen. Met behulp van een korte oprijplank wordt dan een zeer lage oprijhoek gerealiseerd.
Specificaties:
• Laadvloerhoogte hoge deel ± 1000 mm, lage deel ± 740 mm;
• Twee luchtgeveerde 3500 kg Kuiper assen met schijfremmen en WABCO
ABS welke links en rechts apart geregeld wordt;
• Hardhouten vloer van 28 mm dik op het hoge en op lage deel;
• Achterste 250 cm van laadvloer scharnierend d.m.v. hydraulische cilinders
waardoor de lichtbak op de grond komt te liggen;
• Oprijklep over de gehele breedte van de oplegger, 1000 mm lang ondersteund door gasveren. Draagkracht oprijklep 4000 kg;
• Hydraulische pomp en accu voor het heffen en zakken van het achterste deel;
• Banden 195/75 R 14 inclusief een reservewiel tegen het kopschot
• Twee mechanische steunpoten met twee snelheden, rechts bedienbaar.
De volgende opties zijn o.a. mogelijk:
• Oprijklep met dubbel scharnier zodat deze voorover geklapt kan worden;
• Oprijklep in drie delen onder de laadvloer over de volle breedte van de
oplegger. Gemakkelijk handmatig in en uit te schuiven;
• Dubbel scharnierende hydraulische oprijconstructie zodat er een extreem
lage oprijhoek ontstaat;
• Aluminium zijborden op hoge en lage deel met inbouwsluitingen;
• Lier tegen het kopschot met radiografische afstandbediening;
• Doorrijplankjes van lage naar hoge deel in slede onder de kantbalk;
• Gereedschapkist met gasveren onder de kantbalk en/of tegen het kopschot;
• Twee luchtgeveerde 5500 kg Gigant assen met WABCO ABS.
Meer opties uiteraard mogelijk in overleg.
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Uitgevoerde

projecten

KUIPER Wagenbouw is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van aanhangwagens en opleggers
voor het BE-rijbewijs. De aanhangers of opleggers 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 ombouwen 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.

BE - trekkers:

Aanhangers:

Opleggers:

Contact:

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

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

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

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

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

