Volkswagen
be-trekker

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 vooral een kijkje achter de schermen van de BE-trekker en
toebehoren zoals die door ons wordt geproduceerd en omgebouwd. Het ombouwen van de Volkswagen BE-trekkers gebeurt geheel volgens de specificaties
van de voertuigfabrikant.
Specificaties:
• Een hulpframe inclusief een koppelschotel. Het frame wordt volbad verzinkt;
• De wettelijke voorzieningen zoals spatschermen, verlichting en 13-polige
stekkeraansluiting voor de volgwagen;
• De bovenzijde van het hulpframe wordt tussen de cabine en de schotel over
de breedte van het chassis afgesloten met een aluminium tranenplaat;
• De zijkanten worden voorzien van een aluminium zijafschermingsprofiel;
• Onderhoudsvrije elektrische 2 cilinder compressor (6,2 m³/h bij 7 bar) met
luchtdroger, ketel met afwateringsventiel, volgwagenstuurventiel, luchtslangen met duo-matic aansluiting en ABS-stekker in een zwaaiboom;
• Luchtdrukremsysteem categorie O3. Dit luchtdrukremsysteem is wettelijk
goedgekeurd tot een totaal terreingewicht tot 8750 kg.
De volgende opties zijn o.a. mogelijk:
• Trekhaak met kogelkoppeling en 13-polige contactdoos;
• Stroomvoorziening t.b.v. lier en/of laadklep met 175A Brad Harrison stekker;
• Dichtbouwen met behulp van aluminium tranenplaat tussen de cabine en de
schotel over de volle breedte van de cabine, de inrijbeveiliging wordt
gemaakt van plaatwerk in de kleur van de cabine;
• Volledige luchtvering op de achteras met bediening in de cabine. (Het monteren van de luchtvering gebeurt na het keuren i.v.m. maximum GVW);
• Mechanische doorkoppeling van de handrem met ontluchtingsknop;
• Reservewiel achter de cabine of onder tegen het chassis;
• Spoilers boven en achter de cabine, gespoten in de kleur van de cabine;
Meer opties uiteraard mogelijk in overleg.

www.kuiperwagenbouw.nl

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

