
Doordacht. Duurzaam. 

Bandlossers
Veilig lossen van
bulkgoederen op

o.a. moeilijke locaties



2 3Bel ons: +31 (0)347-323100 Bezoek ons: www.beco-group.com

© 2020 BV Beco. Alle rechten voorbehouden.
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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.

BECO BANDLOSSERS:
Innovatief en veilig alternatief voor traditioneel

Ideaal voor asfalt lossen op moeilijk bereikbare plaatsen

Hydraulisch aangedreven losband, werkt snel en efficiënt

Onderhoudsvriendelijk, duurzaam op de lange termijn

Ook voor vervoer van zand, grind, gebroken puin en 
droge bulkgoederen

Doordacht & duurzaam: dát is BECO

De BECO bandlossers zijn doordacht en duurzaam en 
vormen daardoor het veilige en efficiënte alternatief 
voor de traditionele kipper. De bandlosser kan worden 
ingezet bij het transport van een verscheidenheid aan 
producten, waaronder grind, aardappelen, aarde, graan, 
wortels, zand, kalk, veenmos, asfalt, compost, grond, 
klei, enz. Ideaal voor diegenen die in industrieën zoals de 
landbouw, infra en afvalverwerking werken en zodoende 
profiteren van de veelzijdigheid van onze trailers.

BECO luistert graag naar haar klanten en wil door slimme 
innovatie inspelen op de vragen uit de markt. Vanuit deze 
basis is de bandlosser ontwikkeld. Mede omdat er niet 
meer gekiept hoeft te worden kan er ook veilig worden 
gelost op juist moeilijk bereikbare locaties, zoals onder 
viaducten, tunnels of direct binnen onder het dak van de 

opslag. Dankzij een hydraulisch aangedreven losband 
kan de lading snel maar gecontroleerd worden gelost.
Zo blijven wij trouw aan ons gedachtegoed: BECO ont-
wikkelt trailers voor de praktijk, dóór de praktijk. Dit doen 
we inmiddels al meer dan 40 jaar, naar volle tevredenheid 
van onze wereldwijde klantenkring.

Overtuig uzelf: de feiten op een rij

De bandlosser is een ideale en veilige aanvulling voor 
uw wagenpark en zal steeds vaker naast de traditionele 
kipper worden ingezet. In deze brochure zetten wij graag 
voor u de feiten op een rij en tonen u onze slim doordach-
te modellen, elk met hun eigen voordelen en toepassin-
gen.
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Voordelen Veiligheid en efficiëntie voorop

Een belangrijk argument om te kiezen voor een bandlosser is de veiligheid. Doordat niet meer gekiept hoeft te wor-
den wordt het gevaar op kantelen geëlimineerd. Dit maakt dat er eenvoudig, en vooral veilig, kan worden gelost op 
moeilijk bereikbare locaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tunnels, bruggen, onder bomen of ongelijke ondergrond. 
Daar waar er toegang is, kan worden gelost. Ook lost een bandlosser veegschoon, hierdoor kunnen gemakkelijker 
en sneller verschillende materialen worden vervoerd zonder de bak steeds schoon te moeten maken.

Asfalt transport Hét alternatief

Bandlossers hét alternatief voor het transport van asfalt.

De traditionele kipper, die veelal ingezet wordt voor het transport van asfalt, kent haar beperkingen. Zo is het lastig 
met een kipper om op moeilijk bereikbare locaties zoals in tunnels of onder viaducten te kiepen. Ook wordt het 
asfalt tijdens het vervoer vaak ontmengt, wat vervolgens verschillen in de kwaliteit van het wegdek tot gevolg kan 
hebben. Met de komst van de bandlosser worden deze beperkingen opgelost. 

De opbouw van een bandlosser bestaat uit een slim ontworpen conische laadbak, geconstrueerd van hoog-
waardig staal en naar wens geïsoleerd. Die zorgt ervoor dat het asfalt tijdens het lossen niet wordt ontmengd en 
gelijkmatig in laagjes wordt gelost. De vloer bestaat uit een hittebestendige rubberen losband, welke hydraulisch 
wordt aangedreven en die de lading in een gelijkmatig tempo naar buiten schuift, rechtstreeks in de spreider van 
de asfalteermachine.

De BECO GROUP verwacht, door nieuwe wet en regelgeving, dat de bandlosser steeds meer naast de traditione-
le kipper zal komen te staan. Een groot bijkomend voordeel is dat het lossen een stuk veiliger wordt.

In feite is het simpel, de bodem bestaat uit een hydraulisch aangedreven (hittebestendige) rubberen losband welke 
de lading naar buiten schuift via de losklep. Wanneer de chauffeur het hydraulische systeem van de truck (PTO) 
inschakelt, wordt de transportband geactiveerd waardoor de lading horizontaal naar achteren wordt verplaatst en 
zodanig gelost. Door middel van een radiografische afstandsbediening worden de functies eenvoudig bediend, en 
bepaalt men zelf het tempo waarin gelost kan worden. Indien gewenst kan de band abrupt worden stilgezet om 
te pauzeren of om een andere positie in te nemen. De band kan tevens beide zijden opdraaien waardoor er ook 
(retour) lading kan worden meegenomen in bijvoorbeeld de vorm van pallets of big bags. (Alleen bij type BTB2500).

Werking Snel, gecontroleerd en veilig
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Slim doordacht Veelzijdige mogelijkheden

Hydraulisch bediende achterklep, naar 
wens uit te breiden met een shute, zodat 
uw lading nauwkeurig kan worden gelost 
daar waar u het wilt.

Hydraulische achterklep
1 Diverse afdekkingen

Wij bieden u diverse mogelijkheden voor 
het veilig afdekken van uw lading. Van 
een eenvoudig rolzeil tot een hydraulisch 
bedienbare kap.

2

Beste materiaal

Onze opleggers worden uitsluitend ge-
construeerd van hoogwaardig staal. Dit 
geeft ze hun robuuste karakter en maakt 
ze duurzaam op de lange termijn. Alle 
componenten zijn van A-merk leveran-
ciers.

8Werklampen

Voor een prettige werkomgeving bij 
slecht zicht of in het donker kunnen 
optioneel diverse werklampen worden 
gemonteerd. Ook waarschuwende flits-
lampen en zwaailampen zijn mogelijk.

9

Variabele wielbasis

Een schuifbaar assenstel waarmee de 
wielbasis kan worden aangepast om uw 
aslast beter te verdelen. Met name toe-
gepast in de Scandinavische regio.
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Radiografisch

De losband wordt bediend door middel 
van een radiografische afstandsbedie-
ning. Zo kan eenvoudig en gecontroleerd 
worden gelost. Tevens is standaard een 
handbediende voorziening aanwezig.
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Opbergmogelijkheden

Optioneel bieden wij een ruime varia-
tie aan kunststof of RVS opbergkisten, 
bezemhouders, reservewielhouders en 
overige accessoires voor uw bandlosser.
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Conservering

Onze eersteklas conserveringsmethode 
voldoet volledig aan de ISO12944 nor-
men voor duurzame bescherming van uw 
chassis. Naar wens kan worden geko-
zen voor schooperen. (Heet veredelde 
metallisatie).
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Geïsoleerde opbouw

Speciaal voor het transport van asfalt 
kan de opbouw van de wanden tus-
sen de ribben worden geïsoleerd met 
PU-isolatie voor de beste prestaties en 
levensduur.

3
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BTA-500 Dé oplossing

De oplossing voor het transport van materiaal in de bouw- en het grondverzet.

De BTA-500 is herkenbaar aan zijn slim ontworpen conische opbouw, geconstrueerd van hoogwaardig slijtvast 
staal aan de binnenzijde. Deze vorm zorgt ervoor dat er altijd gelijkmatig kan worden gelost, zonder dat de lading 
blijft vastzitten aan de binnenzijde. Naar wens kan de opbouw worden geïsoleerd voor bijvoorbeeld het transport 
van asfalt.

De toepassingen zijn zeer veelzijdig: Technische gegevens:
 - Asfalt  - Volume 25 m³ – 28 m³
 - Zand & grind  - Aslast 27.000 kg
 - Gebroken puin  - Bruto laadvermogen 42.000 kg
 - Klei, aarde, slib
 - Klein gesteente
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Een brede bandlosser ideaal inzetbaar voor de landbouw en losse bulkgoederen

Special voor de agrarische sector is er ook een bandlosser ontwikkeld met een 2.500 mm brede bodem en een 
rechte opbouw gemaakt van aluminium. Dit type vergelijkt zich met de bekende walking floor oplegger. Het voor-
deel is echter, dat een bandlosser sneller lost, niet vastloopt en daardoor onderhoudsvriendelijk is. De brede band 
versie heeft een lager zwaartepunt, wat zorgt voor een soepelere rit en een betere wegligging dan andere trailers. 
De hydraulisch aangedreven transportband zorgt ervoor dat het materiaal in een gecontroleerd en gedoseerd 
tempo kan worden gelost. Gedeeltelijk lossen van bijvoorbeeld stukgoed is hierdoor waar nodig mogelijk.

De toepassingen zijn zeer veelzijdig: Technische gegevens:
 - Agrarische producten  - Volume 50 m³ – 79 m³
  (Aardappelen, bieten, graan etc.)  - Aslast 27.000 kg 
 - Losse bulkgoederen  - Bruto laadvermogen 42.000 kg
 - Compost
 - Pallets
 - Big bags

‘Breed’ inzetbaarBTB-2500
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