Machinetransporter

Geachte lezer, met deze flyer willen we u een beeld geven van de lichtgewicht
machinetransporter zoals die door KUIPER Wagenbouw geproduceerd wordt.
Deze machinetransporter heeft een eigengewicht van slechts 900 kg waardoor
het nuttig laadvermogen kan oplopen tot maximaal 2600 kg. De oprijplanken
aan de achterzijde van de aanhanger kunnen in breedte versteld worden zodat
er diverse machines geladen kunen worden.

Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodem volledig uitgevoerd met lichtgewicht aluminium profielen;
Twee oprijplanken aan de achterzijde, in breedte verstelbaar over een rvs as;
Hella verlichting met 13-polige stekkeraansluiting inclusief countourlampen;
Klappootjes aan de achterzijde van de aanhanger, te gebuiken tijdens het
laden en lossen van de verschillende machines;
Twee keer 1800 kg assen met oplooprem, brutodraagvermogen tot 3500 kg;
Zwaar neuswiel links aan de disselboom;
Links en rechts twee sjorogen in de bodem geïntegreerd;
Gehele chassis volbad verzinkt.

Uiteraard zijn er in overleg meerdere mogelijkheden te realiseren.

www.kuiperwagenbouw.nl

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

• 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

