Bulthuis schuifvloer oplegger, aanhanger & truckopbouw
Belangrijkste specificaties:
• Volledig aluminium opbouw, aan
de binnenzijde geheel afgelast
• Aluminium of stalen chassis
• Aluminium vloerconstructie met
sterke dwarsliggers
• Standaard voorzien van een Cargo
Floor vloersysteem
• Opleggers kunnen uitgevoerd
worden met starre assen, naloopas
of een Bulthuis besturing
• Keuze uit 3 verschillende Bulthuis
stuursystemen
• Aanhangers kunnen uitgevoerd
worden met een Mover-Systeem
• Ook met vijzelbak en sluis
leverbaar

Multifunctionele krachtpatsers
Met vele jaren ervaring in schuifvloeren, heeft VB Trailerbouw een serie Bulthuis schuifvloer
producten ontwikkeld voor ieder type transport. Welke ladingen u vervoert, wij bieden u de
perfecte oplossing voor iedere transport behoefte. De Bulthuis schuifvloeren zijn al jaren een
begrip in de markt door hun hoge kwaliteitsniveau.
Onze schuifvloer opleggers kunnen in diverse afmetingen en uitvoeringen gebouwd worden. De
oplegger kan worden uitgevoerd met starre assen eventueel aangevuld met een naloopas. Ook kan er
gekozen worden voor een Bulthuis KB31 kabel stuursysteem op de laatste as, een Bulthuis KBS32
stuurboom-kabel stuursysteem op as één en drie of een Bulthuis STB323 stuurboom stuursysteem op as
twee en drie. Hierdoor ontstaat een super wendbare oplegger. De Bulthuis stuursystemen kenmerken
zich door een laag eigen gewicht, lage onderhoudskosten en zijn ontwikkeld voor zware
omstandigheden.
Voor ieder truckmerk en truckconfiguratie kunnen wij een passende schuifvloer opbouw leveren,
welke in combinatie met een Bulthuis twee- of drie-assige schuifvloer aanhanger of
middenasaanhanger een perfecte transportcombinatie vormt. Met een Mover-Systeem op de
aanhanger komt u ook op de meest moeilijk te bereiken loslocaties.
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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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