Bulthuis bandlosser
Belangrijkste specificaties:
• Lichtgewicht aluminium chassis of
robuust stalen chassis
• Uitgevoerd met starre assen,
naloopas of een Bulthuis
kabelbesturing op as drie
• Asstel: 27, 28 of 30 ton
• Lichtgewicht, gestroomlijnde
bandlosser opbouw
• Uit één geheel gebogen naadloze
zijwanden
• Eenvoudig en snel te reinigen
laadruimte door zeer gladde
wanden
• Diverse tunnel uitvoeringen
• Uit te voeren met ventilator

Sterke, gestroomlijnde bandlosser
De Bulthuis bandlosser is de perfecte oplossing voor het vervoer van aardappelen, uien en andere
agrarische producten. Voor de opbouw werken wij samen met Heiwo. Veel van uw specifieke
wensen kunnen wij toevoegen aan ons modulaire concept. Zo ontstaat er een kwalitatief
hoogwaardige bandlosser oplegger die naadloos aansluit op uw specifieke transportbehoefte.
Er kan gekozen worden uit een aluminium of stalen chassis met elk zijn specifieke eigenschappen. De
oplegger kan worden uitgevoerd met starre assen eventueel aangevuld met een naloopas. Ook kan er
gekozen worden voor een Bulthuis KB31 kabel stuursysteem. Hierdoor ontstaat een super wendbare
oplegger, die zelfs het kleinste boerenerf bereikbaar maakt. Het Bulthuis stuursysteem kenmerkt zich
door een laag eigengewicht, lage onderhoudskosten en is ontwikkeld voor zware omstandigheden.
Op het chassis komt een gestroomlijnde, halfronde, uit sandwichpanelen samengestelde opbouw die
de oplegger een spectaculair uiterlijk geeft. De ronde zijwanden zijn uit één stuk gevormd waardoor
er, in vergelijking tot conventionele bandlossers, geen naden meer in de zijwanden zitten. Dit
resulteert in een eenvoudig en snel te reinigen opbouw waarbij de lading niet in de naden kan blijven
zitten. Een absolute pré voor GMP en HACCP. Door de samenstelling van de sandwichpanelen is de
opbouw uitstekend geïsoleerd.
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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
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