Kipper

aanhanger
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
hydraulische kipper aanhangers zoals die door KUIPER Wagenbouw ontworpen en gebouwd worden. Deze aanhangers kunnen uitgevoerd worden als
achterwaartse kipper maar ook als een drie-zijdige kipper.

Specificaties:
• Een klantspecifieke kipper aanhanger met een brutodraagvermogen
oplopend tot 3500 kg;
• Afmetingen vanaf ca. 3500 x 1860 mm; (inwendig gemeten)
• De aanhanger wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als een tandemas aanhanger met twee Knott assen en oplooprem;
• Het complete chassis is volbad verzinkt, inclusief losse onderdelen;
• Diverse bandenmaten mogelijk, klantspecifiek te bepalen;
• Hydraulisch te bedienen met een handpomp of een elektrische pomp;
• Aluminium zijborden van 300 mm hoog en een afneembaar voorhek;
• De aanhanger wordt rondom uitgevoerd met Hella verlichting;
• Bodem van 18 mm betonplex met 1,5 mm thermisch verzinkte gladde plaat.
De volgende opties zijn o.a. mogelijk:
• Opzetborden 300 mm op de voor- en zijkanten van de aanhanger;
• Hekwerk van 1000 mm hoog rondom op de aanhanger;
• Oprijplanken in een slede onder de laadvloer.
Meer opties uiteraard mogelijk in overleg.
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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
• Ford

• 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

