
Geachte lezer, met deze flyer willen we u een beeld geven van de trilplaat-
aanhanger zoals die door KUIPER Wagenbouw geproduceerd wordt. Deze 
volbad verzinkte trilplaataanhanger heeft een scharnierpunt vlak voor de as 
zodat de achterzijde op de grond gelegd kan worden, hierdoor kan de trilplaat 
eenvoudig op de aanhanger getrokken worden met behulp van een handlier 
voorop de aanhanger.

Specificaties:

•  Ongeremd met een brutodraagvermogen van 750 kg, uitgevoerd met een 
    1000 kg Knott as; (zonder kenteken)
•  Geremd met een brutodraagvermogen van 1300 kg; (met kenteken)
•  Verlichting met 13-polige stekkeraansluiting;
•  Achterbord wegklapbaar tot op spatbord;
•  Links en rechts vier sjorogen in de zijbeplating;
•  Gezette stalen spatborden volbad verzinkt;
•  1200 kg handlier aan de voorzijde van de aanhanger met 4 meter staalkabel;
•  Bovenframe scharnierend met behulp van een gasveer.

Uiteraard zijn er in overleg meerdere mogelijkheden te realiseren.  
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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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