
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 in deze flyer vooral een kijkje achter de schermen van 
de basis semi-dieplaad oplegger en zijn specificaties zoals die door KUIPER 
Wagenbouw wordt geproduceerd. Deze semi-dieplaad be-oplegger kan gezien 
worden als de budgettrailer onder de be-opleggers.

De volgende opties zijn o.a. mogelijk:

•  Afwijkende afmetingen of een standaard langere uitvoering;
•  Aluminium zijborden van 300 mm hoog op het hoge en/of lage deel;
•  Dubbele hydraulische oprijconstructie van 2000 mm met roosterprofiel;
Meer opties uiteraard mogelijk in overleg.

                   www.kuiperwagenbouw.nl

   BE-oplEggEr
                       Basis

Specificaties:

•  Semi-dieplaad oplegger met een brutodraagvermogen van 5000 kg;
•  Twee keer rubbergeveerde 1800 kg Knott assen met SKF lagers;
•  Bandenmaat 195R14 enkele montage, inclusief reservewiel tegen kopschot;
•  Steunpoten met twee snelheden, bediening aan de rechterkant;
•  Het complete chassis is volbad verzinkt;
•  Stalen kopschot van ca. 400 mm met afgeschuinde hoeken;
•  Laatste deel van de bodem is afgeschuind t.b.v. de oprijhoek;
•  Oprijplanken met hoeklijnen in breedte verstelbaar en ondersteunt met gas-      
    veren, afmetingen ca 1850 x 500 mm;
•  Bodem uitgevoerd met 21 mm betonplex platen;
•  Standaardafmetingen van de oplegger vanaf ca. 2400 + 4000 x 2200 mm.

http://www.kuiperwagenbouw.nl


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

    UitgEvoErdE
                  projEctEn


