
Geachte lezer, met deze flyer willen we u een beeld geven van de semi-dieplaad 
schamelaanhanger zoals die door KUIPER Wagenbouw speciaal ontworpen en  
geproduceerd wordt. Deze Semi-dieplaad aanhanger wordt uitgevoerd als een 
drie-assige schamel met een brutodraagvermogen van 3500 kg. De schamel- 
aanhanger heeft een eigen gewicht van ca. 1600 kg en een brutodraagvermogen 
van 1900 kg. De schamelaanhanger wordt klantspecifiek gebouwd.

Specificaties:

•  Semi-dieplaad schamelwagen met een brutodraagvermogen van 3500 kg;
•  Afmetingen vanaf ca. 4600 + 1400 x 2000 mm;
•  Drie keer 1500 kg Knott assen met triangel en oplooprem;
•  Bodem van 18 mm betonplex platen, vloerhoogte ca. 540 mm.

De volgende opties zijn o.a. mogelijk:

•  Aluminium zijborden op het hoge en/of lage deel inclusief voorhek;
•  Aluminium oprijplanken in een slede onder de aanhanger;
•  Bodem uitgevoerd met 28 mm hardhouten planken met veer en groef.
Meer opties uiteraard mogelijk in overleg.
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  Semi-dieplaad
      Schamelaanhanger

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

http://www.kuiperwagenbouw.nl/verhuur
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