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 Vogelzang schuifzeil oplegger en aanhanger 
 

 

  
Belangrijkste specificaties: 
• Chassis uit hoogwaardig staal 

• Zeer sterke constructie, ook 
zonder trekker ervoor 

• Opleggers kunnen uitgevoerd 
worden met starre assen, naloopas 
of een besturing  

• Uit te voeren met een laadklep 

• Sterke opbouw uit hoogwaardige 
materialen 

• Rongpotten en sjorogen naar wens 
in te bouwen 

• TÜV gecertificeerde opbouw 
mogelijk 

 

Vogelzang schuifzeil opleggers, de hoogste kwaliteit 
De Vogelzang schuifzeil opleggers en aanhangers zijn de beste in hun soort. Ze staan garant voor 

een extreme sterkte en levensduur. Er zijn diverse mogelijkheden op het gebied van voertuigen 

met een schuifzeil opbouw. Of het nu gaat om een oplegger of aanhanger, VB Trailerbouw biedt u 

altijd een passende oplossing. 

 

Onze schuifzeil opleggers, aanhangers en middenasaanhangers zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen 

en uitvoeringen. Er kan gekozen worden uit één, twee, of drie assen in diverse starre en gestuurde 

uitvoeringen. Ze worden gemaakt met oog voor detail en volledig afgestemd op uw wensen. 

 

Voor de opbouw is er keuze uit tal van mogelijkheden zoals: zijborden, sjorogen, schuifdak, 

rongpotten/rongrijen, TÜV gecertificeerde opbouw. Andere opties zijn: aansluiting voor een 

meeneemheftruck, diverse gereedschapskisten, op maat gemaakte palletkisten, achtersluitende of 

onderschuivende laadkleppen of bijvoorbeeld een Joloda vloer. 

 

Voor de opbouw werken wij samen met diverse gerenommeerde carrosseriebouwers. 
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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 

 


