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Geachte lezer, voor u ligt een folder die u een specifiek beeld geeft van de nieu-
wste ontwikkeling binnen KUIPER Wagenbouw, beter gedefinieerd als de 
Star-Line. Dit is een kortgekoppelde BE-combinatie welke qua uiterlijk gezien 
kan worden als een bakwagen. Theoretisch hebben we het echter over een BE-
trekker met oplegger welke star aan elkaar gekoppeld zijn, dit resulteerd in een 
ideale combinatie voor o.a. de stadsdistributie.

Om het interessante van deze BE-combinatie duidelijk te maken geven we 
hieronder een rekenvoorbeeld met betrekking tot het laadvermogen:

Totaal toegestane maximum massa van de BE-combinatie: 8750 kg
Gemiddeld eigen gewicht van een BE-trekker:  2150 kg
Het eigen gewicht van een gesloten oplegger met laadklep: 2050 kg -

Het netto laadvermogen van deze combinatie is dan:  4550 kg!

De Star-Line is dus een zeer compacte en wendbare BE-combinatie met een 
wel heel aantrekkelijk hoog laadvermogen. Met een Star-Line hoeft u niet meer 
overbeladen bij de weg te rijden, wat niet alleen voor u zelf een fijne gedachte is 
maar ook voor uw medeweggebruikers.  

Hieronder hebben we nog eens de voordelen van de Star-Line opgesomt in 
vergelijking met kortgekoppelde BE-combinaties zoals we die al kennen:

•   De kortkoppel van KUIPER heeft altijd druk op de trekkende as, dus geen 
     slippartijen bij hellingen of bij onregelmatig wegdek;
•   De oplegger is eenvoudig af te koppelen door één persoon met behulp van 
     twee stelbare steunpoten aan de voorzijde van de oplegger;
•   Het opleggerchassis voor de gesloten Star-Line kan aangepast worden 
     naar de wensen van de carrosseriebouwer;
•   Ook kunnen er drie verschillende rijhoogtes ingesteld worden zodat de druk
     op de trekkende as in ongunstige omstandigheden verhoogd kan worden;
•   De Star-Line is ook leverbaar als combi-variant d.w.z. een BE-trekker met 
     een kortkoppel oplegger en een standaard BE-oplegger en/of afzetbak!      
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