Heimachine
Geleiderail

Geachte lezer, met deze specifieke flyer willen we u wat informatie verstrekken
over de KUIPER geleiderail heimachine. Deze unieke heimachines zijn alleen
geschikt voor het heien van normale geleiderail palen zoals we die overal langs
de weg zien. KUIPER Wagenbouw bouwt al vanaf de jaren negentig enkele heimachines, maar in 2011 is er een geheel nieuwe machine ontwikkeld die geheel
op pneumatiek werkt en is voorzien van de wettelijke CE-markering.

Specificaties:
• Zeer compacte machine waardoor er veel ruimte overblijft tussen de
barricade en de heimachine voor eventueel een vrachtwagen om te passeren;
• De machine kan twee keer uitgeschoven worden zodat er op een afstand van
2.50 meter geheid kan worden;
• De machine voldoet aan de wettelijke CE-markering en is voorzien van de
nodige documenten;
• Lange mast met pneumatische afslagventielen en valbeveiliging;
• De machine is geheel volbad verzinkt wat een lange levensduur garandeerd;
• Sterke pneumatische rijmotor met voldoende snelheid en vermogen voor
hellingen, viaducten en het trekken van de copressor;
Uiteraard zijn er in overleg meerdere mogelijkheden te realiseren.

www.kuiperwagenbouw.nl

Uitgevoerde

projecten

KUIPER Wagenbouw is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van aanhangwagens en opleggers
voor het BE-rijbewijs. De aanhangers of opleggers worden per stuk of in kleine series gebouwd.
Hierdoor kan rekening gehouden worden met de
wensen van de gebruiker.
Ook is KUIPER een erkent specialist in het ombouwen van chassiscabines naar BE-trekkers voor
de merken Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter
en Mitsubishi Fuso. Daarnaast bouwt KUIPER
Wagenbouw luchtremsystemen op diverse merken
auto’s zoals Toyota, Dodge en Ford.

BE - trekkers:

Aanhangers:

Opleggers:

Contact:

• Mercedes Sprinter
• Volkswagen Crafter
• Mitsubishi Fuso
• Toyota
• Dodge

• Schamelaanhangers
• Plateauaanhangers
• Bakaanhangers
• Autotransporters
• Trilplaataanhangers
• Kippers
• Gesloten aanhangers
• Aanhangerchassis
• Speciaalbouw

• Autotransporters
• Diepladers
• Semi-diepladers
• Vlakke opleggers
• Kippers
• Opleggerchassis
• Marktwagenchassis
• Speciaalbouw
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U kunt ook bij ons terecht voor het huren van BE - combinaties, opleggers en aanhangers

