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Vrachtwagenopbouw 
en driezijdige kipper
ZKA1 / HKD402

Alles met een groen  
   kenteken, belastingvrij 
en gunstig onderhoud.

In de waarste zin van het woord. Als de wettelijke voor-

schriften worden nageleefd, kan de trekkende vrachtwagen 

belastingvrij worden gebruikt met een groen kenteken. De 

getrokken trailer kan bij landbouwgebruik eveneens belas-

tingvrij worden toegelaten. Als men de voor een landbouw-

trekvoertuig gunstigere verzekeringstarieven daarbij optelt, 

krijgt men een aanzienlijke kostenbesparing in vergelijking 

met bijvoorbeeld een oplegger. Daarmee ver-

lagen tegelijkertijd de kosten bij langere 

stilstandstijden zoals bij seizoensbe-

drijven gebruikelijk is.   

Onafhankelijk,     
snel en veelzijdig.
In vergelijking met trekkers onderscheiden vrachtwagens 

zich door hoge transportsnelheden en lagere brandstof-

kosten. Ook rijden over snelwegen en lage transportroutes 

kunnen met deze combinatie professioneel worden over-

wonnen. De driezijdige kipper biedt bij verschillende losom-

standigheden een grote mate aan flexibiliteit.
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Het wisselsysteem
Optioneel is een snelontgrende-
lingssysteem voor de hydrauli-
sche cilinders verkrijgbaar. Zo 
kan de constructie indien nodig 
snel worden verwijderd,

De ontgrendeling op afstand
De ontgrendeling op afstand 
wordt bij trekvoertuigen over het 
algemeen via een elektropneuma-
tische besturing bediend, maar 
een hydraulische besturing is ook 
mogelijk.

De schuiven met trechter
Er kunnen tot drie uitvoerschui-
ven worden geïntegreerd in de 
achterwand.

De trailerkoppeling
In het bijzonder bij voormalige 
opleggers is over het algemeen 
geen trailerkoppelingstraverse 
met trailerkoppeling aanwezig. 
Ook hiervoor kunnen we een 
extra uitrusting aanbieden. De 
kosten zijn afhankelijk van de 
soort en de staat van de opleg-
ger. Deze vraag moet echter 
absoluut al voor de koop van het 
trekvoertuig zijn gesteld.

De details.

De trap
Veilige toegang tot de laadruimte 
of voor het bedienen van het 
dekzeil. Bij langere constructie-
varianten kunnen de ladder en 
loopbrug ook aan de achterzijde 
worden aangebracht.

De hydraulische installatie
Als het trekvoertuig dat moet 
worden omgebouwd, nog niet 
over een hydraulische instal-
latie beschikt, kunnen we een 
krachtafnemer en een hydrau-
lische installatie aanbrengen 
in onze werkplaats. We geven 
u graag vooraf advies welke 
installatie het nuttigste is voor 
het voorziene gebruiksdoel.

Aan de rechterzijde is de 
boordwand vast uitgevoerd. 
De boordwandplaten zijn bij dit 
voertuig gemaakt van UV- en 
weersbestendig kunststof.

Ook leverbaar als tweezijdige 
kipper
Aan de linkerzijde zijn de pendel-
boordwanden gecombineerd met 
portaalfunctie en uitneembare 
middenrong.

Achterwaarts kippen
De driezijdige kipper werkt met 
een cardanisch opgehangen 
meertrapscilinder.

De portaalfunctie
Het laden met pallets of grote 
goederen is snel en praktisch 
mogelijk met ons portaalsysteem. 
De pendelfunctie van de boord-
wanden blijft uiteraard behouden.

De constructie
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De kipbrugverlenging
Afneembare kipbrugverlenging 
achter over de gehele voertuig-
breedte.

De gedeelde boordwand
De gedeelde boordwand behoudt 
bij het kippen meer afstand tot de 
bodem en reduceert de dynami-
sche druk van de lading.

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

De uitvoertrechter met 
schuiven
De grote schuiven kunnen 
gemakkelijk worden bediend. 
Optioneel kunnen er tot drie 
schuiven in de achterwand wor-
den geleverd.

De automatische achterklep
De automatische achterklep 
wordt bij het starten van het 
achterwaarts kippen geopend 
via een mechanische dwangont-
grendeling. De omhoog getrok-
ken en naar voren gekantelde 
pendellagers zorgen ervoor dat 
de achterwand na het dalen 
van de kipbrug weer volledig 
tegen de hoekrongen aan ligt 
en de vergrendeling correct kan 
plaatsvinden.

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 portaalfunctie
Het laden met pallets of grote 
goederen is snel en praktisch 
mogelijk met ons portaalsysteem. 
De pendelfunctie van de boord-
wanden blijft uiteraard behouden.

Het valzeil
Het valzeil is een effectief hulp-
middel om aardappelen zorgvul-
dig te laden. De valdiepte wordt 
effectief gereduceerd.

De inklapbare middenrong
Met één hendel wordt de mid-
denrong ontgrendeld en kan dan 
handig worden ingeklapt.

De kipper

Individueel 
  geconfigureerd.
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De hydraulische zijwand
Met de hydraulische zijwand 
wordt het uitkippen van slecht 
glijdende goederen vergemak-
kelijkt, tegelijkertijd kan er ook 
worden geladen met pallets. 

De trekvoertuigen met vierwiel-
aandrijving
bieden bij gebruik in het veld dui-
delijke voordelen, maar hebben 
bij gebruik op de weg een hogere 
slijtage.

De loopbrug achter
Als tussen bestuurderscabine en
constructie onvoldoende plaats 
is, kan de loopbrug voor de zeil-
bediening ook aan de achterzijde 
worden aangebracht.

Veelzijdigheid
Constructielengtes en boord-
wandhoogtes worden optimaal 
ontworpen voor de verschillende 
laadgoederen. 

Individueel
 geconfigureerd.

De veringssystemen
Naast de standaard parabool-
vering, bieden we optioneel 
luchtveringen in verschillende 
uitvoeringen.

De standaard 
paraboolvering

De luchtvering
Met de luchtvering is het mogelijk 
een sneldaling aan te brengen. 
Zodra de trailer wordt gekanteld, 
daalt de luchtvering en het chas-
sis blijft stabiel.

De kipas
De kipas krijgt door de trapezi-
umplaat de benodigde stijfheid 
bij het kippen.

De LED-verlichting met 
beschermrooster

De opklapbare BIVKDe details.
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Onze transportoplossingen in één oogopslag.

HKD 290 
(18 ton totaalgewicht)

HKD 250 
(16 ton totaalgewicht)

HKD 302 
(18 ton totaalgewicht)

HKD 302-S 
(18 ton totaalgewicht)

HKD 200 
(14 ton totaalgewicht)

Driezijdige kippers 

Landbouwkippers

TKD 302 
(20 - 24 ton totaalgewicht)

TKD 302-S 
(20 - 24 ton totaalgewicht)

Landbouwkippers

MUK 303
(20 - 24 ton totaalgewicht)

MUK 402  
(31 - 34 ton totaalgewicht)

TMR 34 
(34 ton totaalgewicht)

Voor elke toepassing 
de geschikte oplossing.

U wilt uw voertuig ook gebruiken voor zeer 
speciale toepassingen? Vertel ons wat uw 
wensen zijn en onze ervaren constructeurs 
werken praktische suggesties voor u uit. 
Voor vrijwel ieder transportprobleem hebben 
wij de oplossing.

EAD 14 
(14 ton totaalgewicht)

ZKA 1 
(16 ton totaalgewicht)

HKD 402 
(24 ton totaalgewicht)

PWO 18
(18 ton totaalgewicht)

PWO 24
(24 ton totaalgewicht)

Dolly-aanhangers

PlatformtrailersVrachtwagenoplossingen

THL 20 
(20 - 24 ton totaalgewicht), 

17-21 ton optrekkracht)

THL 30 
(31 - 34 ton totaalgewicht, 

30 ton optrekkracht)

Haakarmcarriers 

MUP 20 HP 
(20 - 24 ton totaalgewicht)

MUP 30 HP 
(31 - 34 ton totaalgewicht)

Dumpers voor zware toepassingen

MUP 20 VG 
(22 - 24 ton totaalgewicht)

MUP 20 SP 
(22 - 24 ton totaalgewicht)

TAW 20 
(20 - 24 ton totaalgewicht)

TAW 20-K 
(20 - 24 ton totaalgewicht)

TAW 30 
(31 - 34 ton totaalgewicht)

Schuifwagens

SAW 32 
(32 ton totaalgewicht)



Bedrijfsvoertuigen waarop  
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