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PRODUCTASSORTIMENT
Kässbohrer biedt het breedste assortiment in Europa. Met de productassortimenten niet-kipbare, kipbare, silo- en 

platformopleggers en (semi-)diepladers levert de onderneming het volledige productportfolio voor de bouwindustrie.

Het volledige productportfolio voor de bouwindustrie voldoet aan alle eisen van klanten in het bouwtransport voor de 

sectoren infrastructuur, woningbouw, restauratie en renovatie, energie en recycling. Elk product in ons portfolio is 

geconstrueerd voor een efficiënt en veilig transport van een breed scala aan materialen, zoals zware en ongewone 

goederen, sloop- en recyclingmaterialen, zand, erts, cement, mineralen, grondstoffen, petrochemische producten 

zoals bitumen, prefab-onderdelen, betonbalken, hout, componenten voor energiecentrales, bouwbalken en zelfs 

bouwmachines. Kässbohrer voldoet aan hoge veiligheids- en zekeringsnormen en biedt een hoge graad van 

efficiëntie. Daarbij wordt ingespeeld op de meest uiteenlopende behoeften van onze klanten bij het transport van een 

grote verscheidenheid aan goederen.

KÄSSBOHRER KLANTENSERVICE 
BIEDT TER PLEKKE HULP EN OPLOSSINGEN

Het Kässbohrer-productassortiment voor de bouw wordt aangevuld door de Kässbohrer-services voor hulp 

onderweg en onderdelen. De Kässbohrer-service voor hulp onderweg is in heel Europa op één telefoonnummer te 

bereiken (+800 527 72 647 37) en is 24 uur per dag en 7 dagen per week in 23 talen en 27 landen beschikbaar. Het 

Kässbohrer-onderdelenteam heeft 95% van alle onderdelen op voorraad en levert die binnen 24 uur in een aantal 

geselecteerde landen in Europa. Onze hulp- en onderdelenteams doen alles om uw kip-, platform- en silo-opleggers 

en diepladers op de weg te houden - kilometer na kilometer.
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K.SLA R
TRANSPORT VAN BOUWMATERIEEL 

Kässbohrer heeft de K.SLA R, de uitschuifbare (semi-)dieplader met 3 assen, 
ontworpen voor transporteurs die zich toeleggen op het transport van bouwmaterieel 
en machines voor land- en bosbouw. De K.SLA R is standaard voorzien van 
wieluitsparingen en biedt de optie voor een graafarmuitsparing en een breed scala aan 
hellingbaanopties om laden en lossen te vergemakkelijken.

K.SLS
LICHT MAAR STERK

Kässbohrer heeft de niet-uitschuifbare 3-assige (semi-)dieplader K.SLS 3 vernieuwd: 
deze vormt nu de nieuwe standaard voor het transport van zware goederen en 
maximaliseert het laadvermogen voor de klant dankzij het lichtere ontwerp van het 
chassis. De K.SLS 3 heeft een ledig gewicht van slechts 8500 kg; dit zorgt niet alleen 
voor een groter laadvermogen, maar ook voor een hogere energie-efficiëntie en 
milieuvriendelijkheid.

K.SLL 3
DE NIEUWSTE EN MODERNSTE DIEPLADER

Kässbohrer's K.SLL 3 is vernieuwd met behulp van de meest recente technieken en 
componenten en biedt nu de laagste dieplader voor de hoogst mogelijke ladingen bij 
zware transporten met een bodemvrijheid van slechts 100 mm. De 3-assige K.SLL 3 
wordt geleverd met een verwijderbare zwanenhals die het laden van bulkgoederen 
versnelt en door de frontbelading de veiligheid vergroot. Met zijn sterke chassis en 
robuuste constructie is de K.SLL 3 ontworpen voor het betrouwbare en snelle transport 
van zware en ongewone ladingen. 

K.SPA M  
LAAGSTE LAADHOOGTE
UITSCHUIFBAAR PLATFORM VOOR ZWARE LASTEN

Kässbohrer’s uitschuifbare 3-assige platformoplegger voor zware lasten, de K.SPA 
M, is het mooiste voorbeeld van techniek voor zware lasten en biedt flexibele en 
veilige transportoplossingen voor zware, lange, platte en ballastlasten. De K.SPA M, 
aanpasbaar voor megatrucks, heeft verschillende ladingzekeringsopties en 
metallisatiecoatingtechnologie voor maximale duurzaamheid.

K.SPA X  
HET STERKSTE UITSCHUIFBARE PLATFORM VOOR 
ZWARE LASTEN

Kässbohrer’s uitschuifbare 3-assige platformoplegger voor zware lasten, de 
K.SPA X, is het mooiste voorbeeld van techniek voor zware lasten en biedt 
flexibele en veilige transportoplossingen voor zware, lange, platte en zelfs 
ballastlasten. De K.SPA M, aanpasbaar voor standaardtrucks, heeft het sterkste 
chassis, verschillende ladingzekeringsopties en metallisatiecoatingtechnologie 
voor maximale duurzaamheid.

K.SPS  
HET HOOGSTE LAADVERMOGEN

Kässbohrer's platformoplegger K.SPS is met zijn ledig gewicht van 5500 kg 
geconstrueerd voor het hoogste laadvermogen; het robuuste chassis met 
KTL-coating zorgt ervoor dat deze oplegger levenslang zijn prestaties levert. De 
K.SPS kan worden uitgerust met diverse vloeren en containerbevestigings- en 
ladingzekeringsopties voor al uw toepassingen.

KIPPER DIEPLADER PLATFORMTANK EN SILO

K.SKA
LICHTE EN ROBUUSTE KIPPER

Kässbohrer's kipbare aluminium oplegger K.SKA staat met zijn hoogwaardige chassis, 
zijn modulaire, stevige ontwerp met lange levensduur en zijn robuuste aluminium 
bovenbouw voor een groter laadvermogen en een efficiënter brandstofverbruik. K.SKA 
staat voor betrouwbaarheid en robuustheid bij de zwaarste ladingen en 
wegomstandigheden.

K.SKS
UNIEK ONTWERP VOOR EFFICIËNT TRANSPORT

Kässbohrer's kipbare oplegger K.SKS staat met zijn hoogwaardige chassis en unieke 
V-vormige bovenbouwconstructie voor optimaal lossen en betrouwbaarheid en 
robuustheid bij de zwaarste ladingen en wegomstandigheden. K.SKS biedt maximale 
tractie en een ideale ladingverdeling voor een veilig weggedrag.

K.SSL 31
SNELWERKENDE NIET-KIPPENDE SILO  

Met de K.SSL 31 biedt Kässbohrer een niet-kippende silo van 31 m³ voor een 
optimaal laadvermogen en het uiterst efficiënt transporteren en lossen van stoffen 
met een hogere dichtheid. Dankzij het beproefde rechthoekige frame van 
Kässbohrer biedt de K.SSL 31 de beste prestaties qua zijwaartse belasting en 
zwaartepunt, wat resulteert in een goede manoeuvreerbaarheid, zelfs onder de 
zwaarste omstandigheden. De K.SSL-serie kan worden uitgerust met 
Kässbohrer's DTC (Digital Trailer Control Systems) voor de meest efficiënte 
manier van lossen. De K.SSL, genomineerd in de categorie "Concept" van de 
Trailer Innovation Award 2019, vervangt het klassieke lossen door autonoom 
lossen met behulp van de gepatenteerde Digital Trailer Control-systemen die 
worden bediend met slimme apparaten.

K.SSK 60  
LICHTSTE KIPBARE SILO

Kässbohrer, producent van de eerste hydraulisch kipbare silo, heeft met de K.SSK 
60 een nieuwe graad van perfectie bereikt bij het transport van poeder- en 
korrelmateriaal. Met zijn ledig gewicht van 6000 kg biedt de K.SSK 60 de lichtste 
kipbare aanhanger van 60 m³ op de markt; met zijn verbeterde stroomhoeken en 
gladde aluminium oppervlakken zorgt de K.SSK 60 voor een continue en soepele 
materiaalstroom. De K.SSK-serie kan worden uitgerust met Kässbohrer's DTC 
(Digital Trailer Control Systems), dat tijdens de 65e IAA in 2014 werd 
geïntroduceerd op de K.SSK 60. DTC zorgt voor een maximale veiligheid van 
chauffeurs en bedieners. De K.SSK 60, genomineerd in de categorie "Veiligheid" 
van de Trailer Innovation Award 2019, biedt geavanceerde DTC-functies voor een 
automatisch losproces, geregeld door veiligheidsparameters.

 K.STS 32 
PRIJSWINNEND BITUMENTRANSPORT

Als winnaar van de IAA Trailer Innovation Award 2017 in de categorie "Veiligheid" 
overtreft Kässbohrer's tankoplegger K.STS 32 alle verwachtingen voor het 
groeiende transport van petrochemische stoffen. Met zijn prijswinnende draadloze 
afstandsbediening voor het lossen biedt de K.STS 32 de veiligste laad- en 
losprocessen voor bitumen en zorgt daarbij voor een efficiënte bediening en een 
lager brandstofverbruik.
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