
BECO Kipwagens



BECO Landbouwkipwagens

BECO Landbouwkipwagens

De BECO landbouwkipwagens type SUPER zijn al sinds jaar en dag een begrip. De BECO producten 
staan bekend om hun duurzaamheid, degelijke constructie en doordacht ontwerp. Onderscheidend zijn 
de BECO kipwagens door de compromisloze kwaliteitsoplossingen. Zo zijn de kipwagens uitgerust met 
een degelijk onderstel, een zeer torsie-stijf chassis en een doordachte vormgeving van de laadbak. 
Bovendien kenmerken de BECO kipwagens zich door een zeer hoog afwerkingsniveau. 
Kortom: de kwaliteit zit in de details.

De nieuwe generatie landbouwkipwagens kenmerkt zich door een uniek design van de laadbak, waarbij 
door het ontbreken van verstijvingen de materiaalspanningen optimaal worden verdeeld.

De landbouwkipwagens zijn er in tandem-uitvoering met laadvermogens van 10 t/m 22 ton en in tridem-
uitvoering van 24 t/m 26 ton. Binnen deze zeer uitgebreide range, waarin de laadbaklengte per 500 mm 
oploopt, zijn er 2 hoogte-/breedteverhoudingen mogelijk zodat het altijd mogelijk is een optimale 
kipwagen te vinden welke is afgestemd op uw specifieke behoefte.
Op basis van onze ervaring durven wij daarom te stellen:  

“BECO BRENGT UW OOGST THUIS”



BECO Grondverzetkipwagens

BECO Grondverzetkipwagens

De BECO grondverzetkipwagens zijn al jaren een begrip in de GWW-sector. BECO heeft bij de 
ontwikkeling van dit type kipwagens altijd een voortrekkersrol gespeeld en was één van de eerste 
fabrikanten die zich specifiek bezig hield met de ontwikkeling en productie van kipwagens voor zware 
bouwmaterialen (zoals zand, grond en puin). 

De huidige generatie grondverzetkipwagens type MAXXIM is dan ook een mix van meer dan 35 jaar er-
varing in ontwikkeling, fabricage en expertise. Kortom opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden. 
In zeer belangrijke mate heeft de ervaring van onze klanten er toe bijgedragen onze kipwagens door te 
ontwikkelen tot het niveau dat wij nu hebben bereikt. De BECO grondverzetkipwagens kenmerken zich 
door de complete standaard uitvoering, de hoogwaardige afwerking en kwaliteit.

Door de alsmaar toenemende zoektocht naar efficiëntie en vergroting van capaciteit is de vraag naar 
3-assige grondverzetkipwagens enorm toegenomen. Zelfs de 4-assige kipwagen is geen uitzondering 
meer. Naast de grondverzetkipwagen levert BECO ook kipwagens welke zijn ontwikkeld voor specifieke 
doeleinden zoals: baggerkipwagens, bermbeheerkipwagen en snipperkipwagens. Hierbij zijn diverse 
extra opties mogelijk. Te denken valt hierbij aan diverse afdeksystemen, laadkranen, aftakas doorvoer, 
hefinrichting, voorzieningen voor actieborden, hulpaandrijving enz., enz.,).

De BECO grondverzetkipwagens zijn in tandem-uitvoering leverbaar van 8 t/m 26 ton en in tridem-
uitvoering van 28 t/m 36 ton, dus een enorme keus in mogelijkheden en laadvermogens.



BECO Haakarmcarriers

BECO Haakarmcarrier

De BECO haakarmcarriers type ECONOOM zijn een zeer functionele oplossing voor het opnemen, 
transporteren, kippen of afzetten van containers. Door deze flexibiliteit kan de BECO haakarmcarrier 
multifunctioneel worden ingezet. De BECO haakarmcarriers onderscheiden zich door hun robuuste 
constructie welke een veelzijdig en continue gebruik garandeert het hele jaar door. Een unieke 
eigenschap van de BECO haakarmcarrier is bovendien het geïntegreerde chassis. Dit door BECO 
ontwikkelde chassis biedt door toepassing van hoogsterkte staal de mogelijkheid om extreem 
compact en laag te bouwen waardoor het voertuig relatief licht en door de lage bouwwijze zeer stabiel 
is. Bovendien is, dankzij dit zeer compacte chassis, een grote stuuruitslag van de besturing gerealiseerd 
terwijl de uitwendige breedte beperkt blijft tot 2.550 mm hetgeen een belangrijk pluspunt is i.v.m. de 
geldende wetgeving. Naast de standaard range haakarmcarriers met een schuifmast heeft BECO ook 
een 2-tal types compacte haakamcarriers met knikmast voor het lichtere werk ontwikkeld. 
De BECO haakarmcarriers zijn leverbaar in optrekcapaciteiten van 14 t/m 25 ton in tandem-uitvoering 
en 30 ton in tridem-uitvoering. 

Onze kipwagens en haakarmcarriers zijn optioneel uit te rusten met hulpaandrijving hetgeen 
de inzetmogelijkheden aanzienlijk vergroot. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden.



BECO Dumptrailers 

BECO Dumptrailers

De BECO dumptrailers type MAXXIM zijn het resultaat van een voortdurende zoektocht naar nog meer 
capaciteit, verlaging van de transportkostprijs per m³ en reductie van de CO²-uitstoot. Door 
vragen uit de markt voor een off-road transportoplossing ten behoeve van grote infrastructurele 
projecten voor de middellange afstand is een concept ontwikkeld dat zich kenmerkt door eenvoud, 
efficiëntie en enorme capaciteit.

De BECO dumptrailers zijn specifiek ontwikkeld voor inzet in combinatie met een truck of 
knikdumper, hetgeen de mogelijkheid biedt om zeer efficiënt grote hoeveelheden te transporteren. 
Door toepassing van het unieke BECO pendeltandem is bovendien een licht trekkende en stabiele 
combinatie gerealiseerd. 

Kenmerkend voor de BECO dumptrailers is de toepassing van een draaibare schotelplaat welke de 
veiligheid in belangrijke mate waarborgt. De toepassing van slijtvast en hoogsterkte staal in de laadbak 
in combinatie met een gesloten bouwvorm garandeert een duurzame constructie.
De BECO dumptrailers zijn leverbaar met een laadvermogen van 50 t/m 80 ton.

Alle uitvoeringen vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden.
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B.V. Beco, De Limiet 18, 4131 NR, Postbus 158, 4130 ED, Vianen (NL)
Telefoon  +31 (0)347-323100, Fax. +31 (0)347-377780
E-mail: info@beco-vianen.com, Website: www.beco-vianen.com
Facebook: www.facebook.com/beco.vianen, Twitter: www.twitter.com/BecoVianen

* De Beco Groep is NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. 
* Al onze producten worden geleverd met een CE-certificaat, onderhouds- en gebruikshandleiding.


