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BECO TRAILERS:
slim doordachte innovatie maakt het verschil

Doordacht ontwerp, met standaard slimme oplossingen

Uitgebreide productrange met een breed scala aan opties

Geraffineerd chassis, sterk en robuust op elk niveau

Betrouwbaar, zelfs in de meest extreme situaties

Doordacht & duurzaam: dát is BECO

De trailers van BECO zijn doordacht en duurzaam, dit zie 
je terug in onze slim ontwikkelde product range. We bie-
den standaard een breed scala aan speciale opleggers 
voor vrijwel elke vorm van zwaar- of speciaal- transport.

Omdat wij onze product range slim doordacht hebben, 
zijn onze trailers standaard zeer compleet en daardoor 
multifunctioneel toepasbaar. Hierdoor bieden wij al snel 
een passende oplegger bij uw transport behoefte.

Onze basisproducten kunnen verder worden uitgebreid 
met een ruime keuze aan opties en accessoires, door ons 
slim doordacht en daardoor “Plug & Play” toepasbaar. 
Waar nodig bieden wij zelfs maatwerk oplossingen. Ons 
team van deskundige verkopers denkt graag met u mee 
bij het realiseren van de beste transport oplossing voor 
uw bedrijf.

BECO heeft haar ontwerp- en engineerafdeling volledig 
in eigen huis. Vanuit het hoofdkantoor in Nederland werkt 
een team van ervaren engineers dagelijks aan het verder 
innoveren van onze producten en het verfijnen van uw 
persoonlijke productwensen. Ook onze productiefaciliteit 
bevindt zich voor het grootste deel in Vianen in Neder-
land.
Tevens heeft BECO een tweede productielocatie in Polen. 
Hierdoor kunnen wij niet alleen een hoge kwaliteitsnorm 
garanderen, maar blijven wij ook concurrerend in prijs.  

Als vanzelfsprekende aanvulling, maken wij enkel ge-
bruik van de beste materialen die voorhanden zijn, zoals 
hoogwaardige staalsoorten en componenten van topmerk 
toeleveranciers (waaronder ASPÖCK, BPW, GIGANT, 
GOODYEAR, JOST, SAF, WABCO).
Daarnaast beschikt BECO over eigen conservering stra-
ten waardoor kwaliteit wordt gegarandeerd bij de opper-
vlakte bewerking zodat uw oplegger ook voor de lange 
termijn duurzaam beschermd is.

Overtuig uzelf: de feiten op een rij

Kortom, met deze combinatie van feiten zijn onze opleg-
gers niet alleen zeer innovatief en veelzijdig, maar ook 
sterk en robuust en kunnen zij elke taak aan die van hen 
wordt verwacht.
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© 2020 BV Beco. Alle rechten voorbehouden.
Vormgeving en technische specificaties van de in deze documentatie opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van 
de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Leveringen conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Wat bijna 100 jaar geleden begon als dorpssmederij in Hagestein is uitgegroeid tot de huidige BECO GROUP, 
welke internationaal actief is in de staalbouw in diverse productgroepen. Toonaangevend als constructeur van 
grondverzet- en landbouwkippers (BECO TRANSPORT), modificaties van graafmachines en wielladers (BECO 
MODIFICATIONS), uitrustingsstukken voor graafmachines en wielladers en grijpers voor diverse vormen van over-
slag (BECO ATTACHMENTS) en speciale opleggers voor havens en industrie (BUISCAR). Door haar jarenlange 
ervaring op het gebied van ontwerp en productie van hoofdzakelijk speciale opleggers, die enkel voor zware toe-
passingen worden gebruikt, is BECO uitgegroeid tot een wereldspeler welke bekend staat om haar betrouwbare 
kwaliteit.

Met de toevoeging van een ruim assortiment aan uitschuifbare opleggers (BECO TRAILERS), waaronder se-
mi-diepladers, diepladers, vlakke opleggers en aanhangwagens bestemd voor het exceptionele transport, wil de 
BECO GROUP verder inspelen op de vraag uit de markt en de behoefte van haar klanten. Door deze recente 
aanvulling op het bestaande uitgebreide leveringsprogramma, kan de BECO GROUP haar klanten in de landbouw, 
het grondverzet, de wegenbouw, in havens en in de industrie nu voorzien van een compleet aanbod aan materieel.

Gecombineerd met de uitstekende aftersales, die u reeds van BECO gewend bent, is BECO uw ideale partner voor 
een totaalpakket van uw getrokken materieel.

Zoals u van BECO gewend bent kunt u ook voor deze producten alleen de beste kwaliteit verwachten. Ons gedach-
tegoed van toen duurt onverminderd voort: wij ontwikkelen opleggers dóór de praktijk, voor de praktijk! Ons team 
van ervaren engineers heeft gewerkt aan een slim doordacht productgamma wat in de basis al zeer uitgebreid is 
en vele mogelijkheden kent. Naar wens kan dit worden uitgebreid naar persoonlijke behoefte. Daarmee zijn voor u 
de opleggers duurzaam in gebruik.

Nederlandse kwaliteit...

...met jarenlange ervaring
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ASSEN GIGANT heavy-duty assen, technische aslast tot 10.500kg of 12.000kg,
 Luchtvering met hef-/daalfunctie.

BESTURING Diverse besturingsmogelijkheden zoals naloop- of hydraulische besturing, uit te breiden
 met radiografische afstandsbediening om optimaal te manoeuvreren, zelfs op de meest
 moeilijk bereikbare locaties.

UITSCHUIFBAAR Uitschuifbare oplossingen tot 6.500mm voor lengte transport.

LAADBED Het laadbed is te verbreden tot 3.000mm met handzame schuifkokers voor breedte 
 transport.

BANDEN Deze zijn standaard van GOODYEAR. Andere merken zijn mogelijk, afhankelijk van uw 
 persoonlijke voorkeur.

VERLICHTING Een volledig LED-verlichtingssysteem 24V van ASPOCK-NORDIK met ASS3 
 aansluitingen, in overeenstemming met de EU-voorschriften. Eenvoudig te vervangen 
 onderdelen door modulaire opzet, standaard ADR geschikt.

STEUNPOTEN Steunpoten JOST MODUL B met S-voet.

REMSYSTEEM Remsysteem van WABCO, voorzien van ABS/EBS en RSS conform de EU-voorschriften, 
 uit te breiden met diverse intelligente functies zoals Smartboard.

 
LADINGZEKERING Ruim voorzien van zwenkbare sjorogen met 13.400kg sjorcapaciteit (LC) verzonken in 
 het randprofiel voor het veilig vervoeren van uw lading.

CONSERVERING Eersteklas en duurzame conserveringsmethode welke volledig voldoet aan de
 ISO12944 standaard. Optioneel schooperen (metallisatie) van het chassis is mogelijk.

OPBERGKISTEN Uitgebreide mogelijkheden voor diverse opbergkisten op of onder uw oplegger zodat u
 altijd uw materiaal bij de hand heeft.

OPTIONEEL Verkrijgbaar met diverse types oprijrampen, hydraulisch of mechanisch. Speciale uitvoe-
 ringen met wielkuipen of gieksleuf voor transport van wielladers en rupskranen.
 Ruime keuze in gereedschapskisten, opbergkisten, twistlocks, werklampen en meer.
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Uitschuifbaar

Voor het transport van extra lang 
materieel bieden wij uitschuifbare 
toepassingen tot 6.500mm.
Daardoor zijn onze opleggers multi-
functioneel inzetbaar.

Onze product range van semi-diepladers is slim, innovatief en multifunctioneel inzetbaar. Door een geringe vloer-
hoogte, maximaal laadvermogen en dankzij een laag eigen gewicht, zijn deze opleggers uitermate geschikt voor 
exceptioneel transport van o.a. grondverzet- en wegenbouwmachines, ketels, wielladers, hoogwerkers, kraanbal-
last, boten, staal- en betonconstructies, torendelen etcetera. Door onze uitschuifbare en verbreedbare oplossin-
gen kunnen naast extreme lasten ook extreme afmetingen worden vervoerd. 

De toepasbaarheid van een semi-dieplader is vrijwel grenzeloos door hun veelzijdigheid en daardoor onmisbaar 
in uw wagenpark. Daarom hebben wij onze semi-diepladers standaard al voorzien van alle nodige basis wensen. 
En omdat elke type transport behoefte heeft aan haar eigen oplossing, hebben wij een ruime keuze aan opties en 
accessoires om uw oplegger compleet te maken en af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Onze mogelijkhe-
den zijn veelzijdig!

Semi-diepladers Veelzijdig

1
Opbergmogelijkheden

Slim doordachte oplossingen voor 
het opbergen van uw materieel. 
Optioneel bieden wij een ruime 
variatie aan opbergkisten, reserve-
wielhouders en overige toepassin-
gen.

4
Oprijrampen

Ruime keuze aan oprijrampen, 
van losse aluminium kleppen tot 
hydraulische oplossingen, zodat u 
eenvoudig de laadvloer kunt oprij-
den met uw rollend materieel.

2
Besturing

Naar keuze naloopbesturing of hy-
draulische besturing voorzien van 
hulpbesturing. De laatste eventueel   
met radiografische afstandsbedie-
ning voor optimale manoeuvreer-
baarheid.

3
Ladingzekering

Standaard zijn onze opleggers altijd 
voorzien van diverse sjormogelijk-
heden. Naar wens kan dit worden 
uitgebreid met diverse opties en 
accessoires.

5
Lichtgewicht

Door een slim ontwerp en het ge-
bruik van hoogwaardige staalkwali-
teiten hebben onze opleggers een 
laag eigen gewicht, maar toch een 
robuust chassis.

6

Conservering

Onze eerste klas conserverings-
methode voldoet volledig aan de 
ISO12944 normen voor duurza-
me bescherming van uw chassis. 
Naar wens kan worden gekozen 
voor schooperen. (Heet veredelde 
metallisatie).
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Semi-diepladers Leveringsprogramma

  3.SON-1N
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 37.500
Uitschuifbaar  nee
Assen  star
Banden  245/70R17.5

     4.SOU-2N-MG
Afmetingen mm 13.590 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 65.000
Laadvermogen kg 54.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  950 mm koppel-
  hoogte (MEGA)

MEGA

  2.SOU-1N
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 38.000
Laadvermogen kg 28.600
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5

STANDARD  2.SON-1N
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 38.000
Laadvermogen kg 29.500
Uitschuifbaar  nee
Assen  star
Banden  245/70R17.5

BASIC

     3.SOU-1N-MG
Afmetingen mm 13.590 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 37.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  950 mm koppel-
  hoogte (MEGA)

MEGA

BASIC   3.SOU-1N
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 38.500
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5

STANDARD

  5.SOU-2N
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 75.000
Laadvermogen kg 61.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  liftas

STANDARD

  4.SOU-2N
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 65.000
Laadvermogen kg 52.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  liftas

STANDARD
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  3.SON-1N-HT
Afmetingen mm 13.590 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 36.500
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  hydr. heftafel voor
  heftruck transport

SPECIAL

Semi-diepladers Leveringsprogramma   3.SOU-3H
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 35.500
Uitschuifbaar mm ca. 6.800
Assen  hydr. gestuurd 
Banden  245/70R17.5

HYDRAULIC

   3.SON-1N-RM2
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 36.200
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  2 paar wielkuipen

SPECIAL

   3.SON-1N-RM1
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 36.500
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  1 paar wielkuipen

SPECIAL

  5.SOU-4H
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 75.000
Laadvermogen kg 61.000
Uitschuifbaar mm ca. 6.800
Assen  hydr. gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  liftas

HYDRAULIC

  4.SOU-3H
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 890
Bruto gewicht kg 65.000
Laadvermogen kg 52.000
Uitschuifbaar mm ca. 6.800
Assen  hydr. gestuurd 
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  liftas

HYDRAULIC
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7Vlakke opleggers Robuust

Opbergmogelijkheden

Slim doordachte oplossingen voor 
het opbergen van uw materieel. 
Optioneel bieden wij een ruime 
variatie aan opbergkisten, reserve-
wielhouders en overige toepassin-
gen.

Zijborden

Naar keuze kan de oplegger wor-
den voorzien van (demontabele) 
aluminium zijborden voor bescher-
ming van uw lading.

Besturing

Van standaard naloopbesturing, 
of hydraulische besturing voorzien 
van hulpbesturing met radiografi-
sche afstandsbediening voor opti-
male manoeuvreerbaarheid.

Ladingzekering

Standaard zijn onze opleggers altijd 
voorzien van diverse sjormogelijk-
heden. Naar wens kan dit worden 
uitgebreid met diverse opties en 
accessoires.

Lichtgewicht

Door een slim ontwerp en gebruik 
te maken van hoogwaardige staal- 
kwaliteiten hebben onze opleggers 
een laag eigen gewicht, maar toch 
een robuust chassis.

Conservering

Onze eerste klas conserverings-
methode voldoet volledig aan de 
ISO12944 normen voor duurza-
me bescherming van uw chassis. 
Naar wens kan worden gekozen 
voor schooperen. (Heet veredelde 
metallisatie).

Uitschuifbaar

Voor het transport van extra lang 
materieel bieden wij uitschuifbare 
toepassingen tot 6.500mm, of zelfs 
dubbel uitschuifbaar tot 12.000mm. 
Uitermate geschikt voor transport 
van extreme lengte.

Onze product range van vlakke opleggers is uitermate geschikt voor het transport van lengte en breedte trans-
porten, zoals betonelementen, buizen en (staal)platen. Mede dankzij onze uitschuifbare oplossingen, gecombi-
neerd  met hydraulische stuursystemen, is vrijwel elke lengte te vervoeren. De uitgebreide range varieert van een 
standaard oplegger voor het alledaagse werk tot robuuste uitvoeringen voor transport van stenen of kraanballast.
Tevens zijn deze opleggers geschikt voor extreem lang transport.

Omdat elke type transport behoefte heeft aan haar eigen oplossing hebben wij naast de - uitgebreide - standaard 
uitvoeringen tal van slimme opties en accessoires die u naar wens kunt toevoegen zoals aluminium zijborden, 
kopschotten of twistlocks. Onze mogelijkheden zijn veelzijdig!
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  3.VON-00-L
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.240
Bruto gewicht kg 39.000
Laadvermogen kg 33.000
Uitschuifbaar  nee
Assen  star
Banden  385/65R22.5

BASIC

    4.VOU-2N-MG
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.040
Bruto gewicht kg 65.000
Laadvermogen kg 54.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  950 mm koppel-
  hoogte (MEGA)

MEGA

Vlakke opleggers Leveringsprogramma

  3.VOU-1N
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.350
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 38.000
Uitschuifbaar mm ca. 6.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  385/65R22.5

STANDARD   3.VOU-3H
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.450
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 36.000
Uitschuifbaar mm ca. 6.500
Assen  hydr. gestuurd 
Banden  385/65R22.5

HYDRAULIC

    3.VOU-1N-MG
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.040
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 38.500
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  naloop gestuurd
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  950 mm koppel-
  hoogte (MEGA)

MEGA

  3.VOU-00-H
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.350
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 39.500
Uitschuifbaar mm nee
Assen  star 
Banden  385/65R22.5

STANDARD

  4.VOU-2N
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.350
Bruto gewicht kg 65.000
Laadvermogen kg 53.500
Uitschuifbaar mm ca. 6.500
Assen  naloop gestuurd 
Banden  385/65R22.5
Opmerking  liftas

STANDARD   4.VOU-4H
Afmetingen mm 13.600 x 2.540
Vloerhoogte mm 1.450
Bruto gewicht kg 65.000
Laadvermogen kg 52.000
Uitschuifbaar mm ca. 6.500
Assen  hydr. gestuurd 
Banden  385/65R22.5
Opmerkingen  liftas

HYDRAULIC
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Opties

Uitschuifbaar

Voor het transport van extra lang 
materieel bieden wij uitschuifbare 
toepassingen tot 6.500mm, daar-
door zijn onze opleggers perfect 
voor lengte transport.

Onze product range van diepladers is dankzij hun lage vloerhoogte uitermate geschikt voor het transport  van hoge 
en zware goederen, zoals kisten, ketels, rollend materieel, generatoren, boten en grote rupsvoertuigen. Dankzij 
een afneembare zwanenhals kunt u met uw materieel eenvoudig de laadvloer oprijden. 

De toepassing van een dieplader is vrijwel grenzeloos, daarom hebben wij slimme accessoires en mogelijkheden 
voor onze - uitgebreide - standaard modellen. Denk bijvoorbeeld aan een uitneembare laadvloer of een gieksleuf. 
Onze mogelijkheden zijn veelzijdig!

Sterke constructie.

Dankzij een uitgekiend ontwerp en een (telescopische) centrale middenligger is ons chassis bij de gehele product 
range niet alleen zeer sterk, maar hebben onze opleggers standaard ook een laag eigen gewicht. Omdat wij uit-
sluitend gebruik maken van hoogwaardige staalsoorten krijgt de oplegger zijn robuuste karakter en is hij opgewas-
sen voor zelfs de zwaarste klus en benut u als transporteur het optimale laadvermogen.

Afneembare nek

De zwanenhals kan, hydraulisch 
bediend, worden losgekoppeld van 
het diepbed zodat u met uw mate-
rieel eenvoudig de laadvloer kunt 
oprijden.

Besturing

Hydraulische besturing voorzien 
van hulpbesturing met radiografi-
sche afstandsbediening voor opti-
male manoeuvreerbaarheid.

Opbergmogelijkheden

Slim doordachte oplossingen voor 
het opbergen van uw materieel. 
Optioneel bieden wij een ruime 
variatie aan opbergkisten, reserve-
wielhouders en overige toepassin-
gen.

Ladingzekering

Standaard zijn onze opleggers altijd 
voorzien van diverse sjormogelijk-
heden. Naar wens kan dit worden 
uitgebreid met diverse opties en 
accessoires.

Lichtgewicht

Door een slim ontwerp en gebruik 
te maken van hoogwaardige staal- 
kwaliteiten hebben onze opleggers 
een laag eigen gewicht, maar toch 
een robuust chassis.

Conservering

BetrouwbaarDiepladers

Onze eerste klas conserverings-
methode voldoet volledig aan de 
ISO12944 normen voor duurza-
me bescherming van uw chassis. 
Naar wens kan worden gekozen 
voor schooperen. (Heet veredelde 
metallisatie).
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Onze product range van zware (dieplader-) aanhangwagens is speciaal bedacht om uw materieel zoals grondver-
zetmachines eenvoudig te vervoeren samen met uw truck combinatie. Dankzij een lage vloerhoogte en maximale 
laadlengte zijn onze aanhangers breed toepasbaar in onder ander het grondverzet, de wegenbouw, bij sloop & 
recycling en de bouw. 

Deze sterke alleskunners zijn standaard zeer uitgebreid met bijvoorbeeld zware sjorogen en eenvoudig te bedie-
nen oprijkleppen. Aanvullend is er de keuze uit slimme opties en accessoires om de oplegger compleet te maken 
naar uw persoonlijke wensen.

De opleggers van BECO: standaard slim doordacht en optioneel onbegrensd.

Onze ervaren engineers hebben zorgvuldig een veelzijdige product range ontwikkeld en samengesteld. Stan-
daard beschikken onze opleggers over uitgebreide mogelijkheden. Optioneel kunnen hier naar persoonlijke wens 
diverse accessoires aan toegevoegd worden. Heeft u behoefte aan een maatwerk oplossing? Onze deskundige 
adviseurs gaan graag met u aan tafel!

Aanhangwagens Efficiënt

Aanhangwagens Leveringsprogramma

  3.DOU-3H
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 350
Bruto gewicht kg 48.000
Laadvermogen kg 33.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  hydr. gestuurd
Banden  245/70R17.5

HYDRAULIC

Diepladers Leveringsprogramma

  3.SAN
Afmetingen mm 9.250 x 2.540
Vloerhoogte mm 880
Laadvermogen kg 20.000
Banden  245/70R17.5

STANDARD

  2.DOU-2H 
Afmetingen mm 13.200 x 2.540
Vloerhoogte mm 350
Bruto gewicht kg 38.000
Laadvermogen kg 24.000
Uitschuifbaar mm ca. 5.500
Assen  hydr. gestuurd
Banden  245/70R17.5

HYDRAULIC

  2+1.SAN
Afmetingen mm 8.000 x 2.540
Vloerhoogte mm 880
Laadvermogen kg 20.000
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  draaischamel

STANDARD

  2+2.SAN
Afmetingen mm 8.000 x 2.540
Vloerhoogte mm 880
Laadvermogen kg 30.000
Banden  245/70R17.5
Opmerkingen  draaischamel

STANDARD
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Kipwagens en haakarmcarriërs voor landbouw,
grondverzet, groenvoorziening en industrie.

Uitrustingsstukken en aanbouwdelen voor graafmachines,
wielladers en kranen. Grijpers voor overslag, aannemerij,

afvalverwerking, grond- en baggerwerk, recycling en industrie.

Aanpassingen van en componenten voor graafmachines,
wielladers, dumpers en bouwmachines.

Opleggers voor uitzonderlijk vervoer, zoals (semi-)diepladers,
 vlakke opleggers en aanhangwagens. Van standaard uitschuifbaar

en meerassig, tot maatwerk oplossingen naar uw behoefte.

Klantspecifieke staalconstructies
voor onshore, offshore en industrie.


