
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 
tandem- en tridemas plateauaanhangers zoals die door KUIPER Wagenbouw 
speciaal ontworpen en gebouwd worden. Deze solide plateauaanhangers ga-
randeren een lange levensduur en worden alleen klantspecifiek gebouwd.

De volgende opties zijn o.a. mogelijk:

•  De aanhanger kan uitgevoerd worden als tridemas plateauaanhanger;
•  Hogere aluminium zijborden en/of inbouw- i.p.v. opbouwsluitingen;
•  Oprijplanken in een slede inclusief u-profiel aan achterzijde laadvloer.
Meer opties uiteraard mogelijk in overleg.

                   www.kuiperwagenbouw.nl

         Plateau
               aanhanger

Specificaties:

•  Een klantspecifieke plateauwagen met een brutodraagvermogen oplopend  
    tot maximaal 3500 kg;
•  De afmetingen van de aanhanger worden klantspecifiek bepaald; 
•  De aanhanger wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als een tandemas      
    aanhanger met twee Knott assen en oplooprem;
•  Het complete chassis wordt volbad verzinkt, inclusief losse onderdelen;
•  Diverse bandenmaten mogelijk te bepalen naar de wensen van de gebruiker;
•  Aluminium zijborden van 300 mm hoog met opbouwsluitingen  en een     
    afneembaar voorhek;
•  De aanhanger wordt rondom uitgevoerd met Hella verlichting;
•  Bodem is standaard uitgevoerd met 18 mm combi betonplex.

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


