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Moderne chassistechniek maakt rijden als op rails 

mogelijk.

De 18 ton gelede trailer heeft zich in de landbouw bewe-

zen als meest rendabele en flexibele transportcombinatie. 

Bij steeds krachtigere oogstmachines, zijn steeds grotere 

transportcapaciteiten nodig. Tegelijkertijd moeten hoge 

transportsnelheden worden gegarandeerd, waaraan het 

trekkende voertuig en de trailers ook moeten voldoen. 

Deze trend hebben wij al vroeg herkend en we hebben ons 

als een van de eerste aanbieders van de branche volledig 

gericht op de snellooptechniek. De agroliner beschikt in 

combinatie over buitengewoon stabiele naloopeigenschap-

pen, die de bestuurder een grote mate aan veiligheid en 

vertrouwen geven.

De hydraulisch openende  
zijboordwand

De achterboordwand pendelend

De zijboordwanden pendelend

Beste kwaliteit. 
En dat standaard.
Het driezijdige kipsysteem – maximaal vermogen bij  

de hoogste stabiliteit. 

De buitengewone afstelling tussen het stabiele chassis 

en de optimaal berekende kippunten garanderen de best 

mogelijke kipstabiliteit. De overbelastingsbeveiliging voor 

de paraboolvering op de achteras zorgt voor extra veilig-

heid als het laadgoed slechts of aan een zijde afglijdt bij 

achterwaarts kippen. Het kipsysteem beschikt over een 

telescoopcilinder met cardanophanging en groot vermo-

gen. Bij achterwaarts kippen kan daarbij een kiphoek van 

45° worden bereikt. Draagpunten absorberen tijdens de 

rit onaangename schokken en geluiden van de kipbrug en 

beschermen zo het gehele chassis.

Maximaal  
transportvermogen.
De driezijdige kipper wordt een allrounder door zijn hy-

draulisch openende zijboordwand. Zo kunnen niet alleen de 

gangbare strooigoederen, maar ook slecht glijdende laad-

goederen, zoals silomaïs of compost, probleemloos worden 

gelost. Voor lichtere stortgoederen kan het laadvolume wor-

den vergroot tot 29 m³ (in een combinatie met twee trailers 

58 m³). Deze kipper blijft tegelijkertijd een volwaardige 

driezijdige kipper. 

Duurzaam kwaliteit door hoogwaardige componenten

Transportsnelheden van 40 tot 80 km/uur en een lange 

levensduur kunnen alleen worden gegarandeerd met eer-

steklas onderdelen. Onze decennialange ervaring heeft ons 

geleerd dat we uitsluitend aan deze vereisten kunnen vol-

doen met kwalitatief hoogwaardige voertuigcomponenten.

Door een doelgericht gebruik van zeer sterke staalsoorten 

hebben we het eigen gewicht aanzienlijk verlaagd. Het 

voertuig verliest daarbij niet aan stabiliteit. Vraag bij onze 

vakkundige adviseurs informatie over de mogelijke concep-

ten - en bied het hoofd aan hoge onderhoudskosten. 
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De trap 
is ergonomisch en biedt een hoge 
veiligheid door de grote loopbrug 
en valbeschermingsbeugel. Het 
gemakkelijk op- en afstappen 
vereenvoudigt het controleren 
van het laden en het bedienen 
van het dekzeil. Met een inklap-
bare treden kan in de laadruim-
te worden geklommen.

Individueel 
   geconfigureerd.

De BIVK 
en de trailerkoppeling
De verlichting en het kenteken 
zijn beschermd geïntegreerd 
in de BIVK. De koppelingskop-
pen voor het aansluiten van een 
tweede trailer zijn ergonomisch 
aan een zijde geplaatst.

De trekveer
Een krachtige trekveer garan-
deert dat de kipbrug ook bij het 
gebruik van de max. toegestane 
zijwaartse kiphoek, weer zonder 
vertraging zal dalen. 

De overlaadschroef

De hydraulisch openende 
zijboordwand 
Alle functies (openen - sluiten 
- vergrendelen) worden comfor-
tabel via een bedieningsapparaat 
vanuit de trekker bediend. Alle 
constructiecomponenten zijn zo 
ontworpen dat ook slechts glij-
dende laadgoederen probleem-
loos kunnen worden gelost. 

De details.

De ontgrendeling op afstand 
voor het veilig en comfortabel 
openen van de boordwanden. 

De afneembare boordwand-
verhoging 
Bij de agroliner zijn de boord-
wandverhogingen eenvoudig 
demonteerbaar. De hydraulische 
zijboordwand werkt ook bij 
gemonteerde wandverhogingen 
betrouwbaar.

Afneembare kipbrugverlenging 
achter over de gehele voertuig-
breedte.

Extra uitrusting  
opbouw

Het boordwandsysteem
met speciaal aluminium frame en 
robuuste, vervangbare rubberen 
afdichting staat garant voor een 
absoluut zaaddichte constructie 
en soepel openende boordwan-
den. Deze door ons ontwikkelde 
oplossing heeft de boordwand-
techniek gerevolutioneerd. De 
boordwanden zijn in veel verschil-
lende uitvoeringen verkrijgbaar: 
gedeeld of ongedeeld, met of
zonder middenrong, met weers-
bestendige multiplexplaten (aan 
buitenzijde met UV-beschermfo-
lie), kunststof platen of aluminium 
profielen. 

De graanschuif aan achterzijde

Uitvoertrechter met schuif. De 
grote schuif kan gemakkelijk 
worden bediend. In de “S”-vari-
ant is max. 1 graanschuif in de 
achterklep leverbaar. 

De BIVK
bestaat uit ronde buizen en 
verhoogde verlichtingsunits. Biedt 
voordelen door minder vuilafzettin-
gen, grotere afstand tot de bodem 
en bescherming van de verlichting.

De kunststof spatborden

De Y-dissel
voor een grotere inslaghoek, op-
tioneel ook in lengte verstelbaar.

Extra uitrusting
chassis
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agroliner voor 
speciale wensen. 
U wilt uw voertuig ook gebruiken voor zeer speciale toepas-
singen? Vertel ons wat uw wensen zijn en onze ervaren 
constructeurs werken praktische suggesties voor u uit. Voor 
vrijwel ieder transportprobleem hebben wij de oplossing. Onze weg naar u.

Op speciale voertuigen wordt uw agroliner geleverd - brand-

schoon en meteen klaar voor gebruik. Laat u overtuigen 

door onze prestaties. We verheugen ons op uw bezoek in 

Rechterfeld en geven u graag meer informatie op locatie.

Een allround service 
die overtuigt.

Met onze 100%-service-

pakketten dekken we alle 

diensten voor onderhoud 

en reparatie. We staan 24 

uur per dag voor u klaar als 

betrouwbare partner. Onze 

mobiele klantenservice is er 

voor u waar en wanneer u onze hulp nodig heeft. Frame-

richtinstallatie, voertuigmeting of remtestinstallatie: bij ons 

krijgt u alles van één organisatie. Natuurlijk zorgen we op 

aanvraag ook voor reparaties van voertuigen van andere 

fabrikanten. Want we zijn tenslotte uw partner voor alle 

gevallen!

Bodemvriendelijk 
door lagedrukbanden. Kies uit 
een breed aanbod aan diagonale 
en radiale banden.

Alternatieve
banden

Speciale lakken en 
reclamebelettering 
realiseren we met plezier voor u.



Bedrijfsvoertuigen waarop  
u kunt vertrouwen. 

Technische gegevens, standaarduitvoeringen en uitvoeringen tegen meerprijs 
vindt u in de actuele prijslijst. Alle afbeeldingen tonen voertuigen met speciale 
uitrusting. In het belang van onze klanten worden onze producten voortdu-
rend verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de huidige productie. 
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