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 Bulthuis KBS32 besturing 
 

 

  
Belangrijkste specificaties: 
• Stuurboom vanaf de 
schotelkoppeling naar de eerste as 

• Kabeloverbrenging vanaf de eerste 
naar de derde as 

• Extra sterke, voorgerekte, 
nastelbare stuurkabel 

• Zeer geschikt voor het zware werk 

• Uiterst duurzaam en betrouwbaar 

 

Toegepast op o.a.: 
• Kipper oplegger 

• Schuifvloer oplegger 

• Tankoplegger 

• Schuifzeil oplegger 

• Morteloplegger 

 

Bulthuis besturing: wendbaar, betrouwbaar & duurzaam 
VB Trailerbouw heeft diverse, in eigen huis ontwikkelde, Bulthuis stuursystemen. Eén daarvan is 

de KBS32 besturing. Een stuursysteem bestaande uit een stuurboom, welke vanaf de 

schotelkoppeling naar het voorste draaistel loopt, in combinatie met een stuurkabel welke beide 

draaistellen met elkaar verbindt. 

 

Door gebruik te maken van dit type Bulthuis besturing op de voor- en achteras ontstaat er een ideale 

gewichtsverdeling en wordt een grote wendbaarheid gerealiseerd. Bovendien resulteert deze 

besturing in een lager brandstofverbruik en zijn de banden minder snel onderhevig aan slijtage. Deze 

besturing is toepasbaar op stalen, aluminium en RVS chassis. 

 

In de tientallen jaren dat het Bulthuis stuursysteem ingezet wordt heeft het zich bewezen als een 

uiterst betrouwbare oplossing met zeer lage onderhoudskosten. 
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Diensten 

• Onderhoud en reparatie van alle typen en merken 

opleggers en aanhangwagens 

• Cargo Floor servicepartner 

• Schadeherstel 

• Revisie 

• Diagnoseapparatuur en speciaal gereedschap 

 

VB Trailerbouw producten: 
 

 
Oplegger of aanhangwagen met: 

• Schuifzeil opbouw 

• Gesloten opbouw 

• Koel/vries opbouw 

• Open opbouw 

 

• Tankoplegger 

• Stenenoplegger (oplegger met verrijdbare kraan) 

 

 
Oplegger, aanhangwagen of truckopbouw met: 

• Kipper 

• Schuifvloer 

 

• Bandlosser 

• Betonmixeroplegger 

 


