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De belofte van Kraker

Met Nederlandse nuchterheid gaan we recht op ons doel af: 

schuifvloertrailers maken met het hoogste rendement. 

Jouw gemak en rendement staan hierbij centraal. Het bewijs? 

Dat is K-Force: de efficiëntste en betrouwbaarste schuifvloertrailer 

op de markt, met een lange levensduur en slimmigheden die jouw 

werk veiliger en makkelijker maken. 

Focus

Schuifvloertrailers. Dát is waar Kraker zich op focust, sinds 1989. 

Om jou het efficiëntste en rendabelste voertuig te leveren, verwerken 

we continu de ervaringen van gebruikers tijdens de ontwikkeling en 

productie van trailers. 

Trots

Jij bent trots op jouw schuifvloertrailer. Wij zijn dat ook! 

En op de mensen die de trailers ontwikkelen, bouwen en verkopen. 

Succes boeken we samen. Wij maken jouw verwachtingen waar en 

overtreffen deze zelfs.
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innovatie en 
slimme opties
Jij plukt de vruchten van onze focus. Want daardoor ontwikkelen 

we verrassende producten, zoals K-Force: de innovatiefste 

schuifvloertrailer die er is. Onder andere door de klinkboutverbindingen. 

Ook door de unieke vloerconstructie die moeiteloos jarenlang functioneert 

onder de zwaarste omstandigheden. Slimme opties zorgen er verder voor 

dat jij veilig, snel en ergonomisch werkt.

veilig, snel en ergonomisch
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service & garantie

Je krijgt bij jouw trailer 5 jaar garantie op de constructie. Dat krijg je alleen bij Kraker.

Het enige wat je hoeft te doen, is je trailer registreren. Na registratie heb je toegang tot het 

Online Service Center. Daar handel je eenvoudig en snel zelf je garantie-aanvragen af en vind 

je alle voertuiginfo. Bij verkoop van je K-Force gaat de garantie over op de nieuwe eigenaar. 

Dit maakt K-Force extra interessant. Je trailer heeft een hoge restwaarde en de nieuwe 

eigenaar krijgt zekerheid door de garantie.

In geval van schade of reparatie reken je op de ondersteuning van  

een uitgebreid netwerk van servicepartners. 
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Jouw K-Force functioneert moeiteloos jarenlang onder de zwaarste 
omstandigheden. De laadbak is vormvast, de vloerconstructie weerstaat 
de zwaarste krachten en de inwendige wrijving is minimaal. Slijtage wordt zo tot 
een minimum beperkt en dat resulteert in een lange levensduur. Je bespaart 
kosten door het lagere brandstofverbuik. De lagere CO2-uitstoot draagt 
bovendien bij aan een beter milieu.
 
Je krijgt bij jouw trailer 5 jaar garantie op de constructie. Bij verkoop 
van je K-Force gaat deze garantie over op de nieuwe eigenaar. Dit maakt 
K-Force extra interessant. Je trailer behoudt zo waarde en de nieuwe 
eigenaar krijgt zekerheid door de garantie. Kraker biedt als enige fabrikant 
deze unieke garantie.

Overal laden en lossen, dat lukt met jouw K-Force. In gebouwen, offroad of in een 
laaddok. Veilig en snel, zonder omvalrisico. Overdekt lossen van afval- en recycling-
producten wordt de nieuwe standaard, onder andere door strengere milieueisen. 
Met jouw K-Force los je met gemak op elke plek waar je binnen kunt rijden. Zoals in 
een fabriekshal of boerenschuur.

De pneumatische deurvergrendeling zorgt ervoor dat de achterdeuren 
veilig openen en voorkomt speling. Je staat altijd op veilige afstand als de 
deuren openen. Een temperatuursensor meet de olietemperatuur van het 
schuifvloersysteem. Bij een te hoge temperatuur stopt je vloer automatisch. 
Door de hoge balustrade en de antivalketting werk je veilig en ergonomisch.

Waarom K-Force?

LANGSTE 
LEVENSDUUR

5 JAAR
GARANTIE

LAADT EN 
LOST OVERAL

MAXIMALE
VEILIGHEID
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De trailers met de langste levensduur





De multifunctioneel 
inzetbare schuifvloertrailer
Jouw K-Force is de sterkste en betrouwbaarste schuifvloertrailer. 
Jouw rendement staat voorop. De brede inzetbaarheid van K-Force zorgt 
ervoor dat je veel verschillende soorten lading kunt vervoeren, zodat je 
maximaal beladen kilometers maakt. Of het nu om agrarische producten, 
recyclingmaterialen, biomassa of stukgoed gaat. K-Force kan het allemaal.

De voordelen van K-Force

        hoog rendement

        sterk en betrouwbaar

        maximaal beladen kilometers

K
ra

ke
r T

ra
ile

rs

10



Veel gekozen opties

Klapbumper 3-kamer lampen Multifunctionele afstandsbediening

Bij het lossen in een bunker zit de achterbumper soms in de weg. 
Krakers wegklapbare bumper biedt een praktische oplossing.
Doordat je de bumper inklapt, los je je lading moeiteloos.
Deze optie maakt het werken met jouw K-Force nog makkelijker 
en efficiënter.

Wil jij een trailer met een premiumuitstraling? Kies dan optioneel 
voor de 3-kamerlampen. Deze zogenaamde “hamburgerlampen” 
zitten op de verlichtingsplaat aan de achterzijde van je trailer 
gemonteerd. Je kiest voor 2x 2- óf 3-kamerlampen. 

Met de draadloze afstandsbediening bedien je je schuifvloer veilig en 
makkelijk vanuit je cabine. Ook je opties bedien je met de afstands-
bediening. Je kunt maximaal 8 opties laten toevoegen. Zo vervang je 
alle aparte afstandsbedieningen door slechts eentje, waarmee je je 
opties aanstuurt.

Slimme opties zorgen ervoor dat jij veilig, snel en ergonomisch werkt. Daarnaast zijn
er opties die de levensduur van jouw K-Force 2.0 verlengen. Onderstaande opties
worden veel gekozen bij dit type, maar uiteraard is er nog meer mogelijk.

Jouw Kraker-dealer vertelt je er alles over.
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K-Force Agri: voor transport van 
agrarische producten
Je kiest K-Force Agri voor transport van agrarische producten. Door het 
horizontale lossysteem los je snel en veilig in een schuur of loods. 
K-Force Agri is een kortere trailer en is daardoor wendbaarder. Dat komt van 
pas op krappe boerenerven! De inhoud van K-Force Agri is kleiner dan de 
standaard K-Force, omdat agrarische producten zwaarder zijn. Optioneel is 
een stuursysteem mogelijk.

De voordelen van K-Force Agri

        kortere trailer en kleiner volume

        eenvoudig lossen in schuren en loodsen

        extra opties speciaal voor de agrarische sector
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Veel gekozen opties

Automatisch rolzeil Hogedrukreiniger Pneumatisch vloerzeil

Het volledig automatische rolzeil maakt jouw werk makkelijker en  
veiliger. Het dak is gegarandeerd waterdicht en geschikt voor lading die 
absoluut droog moet blijven. Het automatische rolzeil werkt op de 
accu’s van het trekkende voertuig, maar is bij onverwachte stroomuitval 
manueel bedienbaar. De luchtondersteuning bij afrollen van het zeil 
zorgt voor een krachtige sluiting.

Houd je K-Force moeiteloos schoon met de ingebouwde hogedruk-
reiniger. De reiniger werkt hydraulisch, dus je hebt geen externe 
energiebron nodig om hem te kunnen gebruiken. De hogedrukslang 
is lang genoeg om rond de volledige trailer te kunnen. De hogedruk-
reiniger zit in de afsluitbare RVS-gereedschapskist. 

Met het pneumatische vloerzeil los je comfortabel palletladingen 
en ladingen met een laag gewicht. Tijdens het lossen verdraaien de 
pallets niet en botsen ze ook niet tegen elkaar. Ook ladingen met 
weinig gewicht los je efficiënt, zonder dat er restproduct in de 
laadbak achterblijft. 

K-Force Agri is leverbaar met speciale opties voor het transport van 
agrarische producten. Hieronder zie je een paar voorbeelden, maar er zijn 
nog meer opties beschikbaar. 

Jouw Kraker-dealer vertelt je er alles over.
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K-Force UK: voor de Engelse en 
Ierse markt
Ben jij transporteur in Groot-Brittannië en Ierland? Dan is K-Force UK 
jouw trailer. Dit type is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en 
met domes. Die vergroten het laadvolume van je trailer. De inhoud maakt 
K-Force UK geschikt voor lichte producten met veel volume. Ook pallets 
vervoer je makkelijk met deze trailer. Bij K-Force UK zitten de bedieningen 
aan de rechterzijde.

De voordelen van K-Force UK

        meer volume met domes

        verschillende hoogtes mogelijk

        vervoer van (lichte) bulkgoederen en pallets
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Veel gekozen opties

Domes Automatisch rolzeil Afstandsbediening

Jouw K-Force UK is verkrijgbaar met domes. Door de domes rijd je veilig 
en verantwoord met een kop op je lading. Domes vergroten dus ook 
het laadvolume van je trailer. Dat maakt K-Force UK geschikt voor lichte 
producten met veel volume. 

Het volledig automatische rolzeil maakt jouw werk makkelijker en 
veiliger. Het dak is gegarandeerd waterdicht en geschikt voor lading die 
absoluut droog moet blijven. De standaard wegdraaibare bovenbalk aan 
de achterzijde maakt het werk eenvoudiger. Het automatische rolzeil 
werkt op de accu’s van het trekkende voertuig, maar is bij onverwachte 
stroomuitval manueel bedienbaar. De luchtondersteuning bij afrollen 
van het zeil zorgt voor een krachtige sluiting.

Met de draadloze afstandsbediening bedien je je schuifvloer veilig 
en makkelijk vanuit je cabine. Ook je opties bedien je met de 
afstandsbediening. Je kunt maximaal 8 opties laten toevoegen. 
Zo vervang je alle aparte afstandsbedieningen door slechts eentje, 
waarmee je je opties aanstuurt.

Slimme opties zorgen ervoor dat jij veilig, snel en ergonomisch werkt. Daarnaast zijn
er opties die de levensduur van jouw K-Force UK verlengen. Onderstaande opties
worden veel gekozen bij dit type, maar uiteraard is er nog  meer mogelijk.

Jouw Kraker-dealer vertelt je er alles over.
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K-Force Waste: voor transport
van recycling en afval
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Rijd je afval, recyclingproducten of zware materialen zoals schroot? 
Kies dan K-Force Waste. Deze trailer heeft dezelfde slimme constructie als 
K-Force, maar is extra versterkt. De speciale vloer kan tegen een stootje. 
K-Force Waste heeft een hydraulische klep en een hydraulisch dak. 
Optioneel zijn andere daken mogelijk.

De voordelen van K-Force Waste

        verschillende vloertypes mogelijk

        versterkte constructie voor zware werkomstandigheden

        snel en veilig laden en lossen dankzij de hydraulische klep en het hydraulisch dak



Veel gekozen opties

Afsleepoog Slijtplaten Stalen bescherming bovenkant

Je gebruikt je Kraker vaak onder zware omstandigheden. Niet alleen 
op de (snel)weg, maar ook op ruw of onverhard terrein. Zeker als je vaak 
afval rijdt. Bij het ruigere werk bestaat de kans dat je je vastrijdt. Voor 
verantwoord “lostrekken” heb je een afsleepoog nodig. Zo kun je snel 
weer verder en beperk je de stilstand. Je kunt ook kiezen voor 
2 afsleepogen.

Je verlengt de levensduur van je K-Force met slijtplaten. Deze platen 
zitten aan de binnenzijde van het achterste deel van de laadbak.  
De slijtplaten voorkomen vroegtijdige slijtage en schade bij het 
lossen van abrasieve, schurende ladingen. Ze zijn verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen.

Stalen platen op de bovenrand van je K-Force geven extra bescherming. 
En die bescherming kan de bovenrand goed gebruiken bij bijvoorbeeld 
het laden van zware materialen met een kraan. De beschermplaten zijn 
eenvoudig te vervangen in geval van schade. 

K-Force Waste wordt onder de zwaarste omstandigheden ingezet. Verschillende opties 
verlengen de levensduur van jouw schuifvloertrailer. Het afvalzeil, slijtplaten en stalen 
bescherming zijn er ‘n paar.

Jouw Kraker-dealer vertelt je er alles over.
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Je manoeuvreert makkelijk met K-Force Steered zelfs op moeilijk bereikbare 
locaties door de kortere draaicirkel. De trailers zijn maximaal wendbaar. 
K-Force Steered heeft een zeer geavanceerd elektrohydraulisch stuursysteem 
met perfecte stuurgeometrie. Het systeem is vrijwel onderhoudsvrij, 
waardoor onderhoudskosten lager zijn. Een laag eigen gewicht i.c.m. meer 
laadcapaciteit van het asstel zorgt voor meer laadvermogen. Jouw K-Force 
Steered levert jou direct extra rendement op door het lagere brandstof-
verbruik en de vermindere bandenslijtage. Je produceert bovendien minder 
CO2-uitstoot. Dat maakt jouw K-Force Steered een milieuvriendelijke trailer.

K-Force Steered: meer stuurgemak 
en extra laadvermogen

De voordelen van K-Force Steered

        makkelijk manoeuvreerbaar op krappe locaties

        meer laadvermogen door laag eigen gewicht en meer laadvermogen per as

        minder bandenslijtage en besparing op brandstof

        minder CO2-uitstoot en daardoor milieuvriendelijk

        lage onderhoudskosten aan het stuursysteem
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Accupakket en handbesturing met 
afstandsbediening

2-assen gestuurd Liftas

Met de optionele draadloze afstandsbediening stuur je onafhankelijk 
van de trekker. Zo benut je optimaal de voordelen van het elektro-
hydraulisch stuursysteem: nog betere manoeuvreerbaar van 
jouw trailer. 

Je kunt kiezen voor 2 gestuurde assen in plaats van 1.
De voordelen: een trailer die manoeuvreert als geen ander. 
Je bandenslijtage en brandstofgebruik zijn minimaal.

Wanneer het kan, lift de trailer automatisch de wielen van de voorste as. 
De voorste as belast je schotel het meest als je leegt rijdt. De gelifte as 
vermindert brandstofverbruik en bandenslijtage en heeft invloed op de 
manoeuvreerbaar van je K-Force Steered. 

Veel gekozen opties

K-Force Steered is leverbaar met diverse opties die de manoeuvreerbaarheid
verbeteren. Met deze opties haal je nog meer rendement uit jouw K-Force Steered. 
Resultaat: een optimaal manoeuvreerbare schuifvloertrailer.

Jouw Kraker-dealer vertelt je er alles over.
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K-Force Side Doors: voor transport 
van brede of ondeelbare ladingen
Mis geen enkele lading meer, want met de K-Force Side Doors vervoer 
je echt bijna alles. Dit type schuifvloertrailer zet je in voor het 
transporteren voor lange, ondeelbare ladingen. Een groot voordeel is dat
 je pallets snel via de zijdeuren laadt en lost. K-Force Side Doors heeft aan 
de linkerzijde 2 zijdeuren van elk 6,2m. breed. De bovenbalk is mechanisch/
hydraulisch hefbaar om makkelijker hoge lading te laden en lossen.

De voordelen van Side Doors

        lange ondeelbare lading vervoeren

        laden en lossen via de 2 zijdeuren van elk 6,2m. breed

        makkelijk laden en lossen onder de bovenbalk dankzij hefbaar dak
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Veel gekozen opties

Hefbare bovenrand Vloerringen Afstandsbediening

De hefbare bovenbalk creëert 30cm extra insteekhoogte tijdens het 
laden en lossen. Dankzij deze extra hoogte laad en los je veiliger, sneller 
en zonder schade. De bovenbalk wordt hydraulisch gelift en bedien je 
met een simpele handpomp voor- en achteraan.

Met de gecertificeerde vloerringen kun je je lading zekeren 
met spanbanden. Zo transporteer je pallets en ander stukgoed op 
een veilige manier. Je kiest voor 7 of 12 paar vloerringen. Je kiest 7 paar 
vloerringen als je regelmatig lange lading vervoert. Vervoer je pallets, 
dan kies je voor 12 paar vloerringen: voor elke rij pallets een paar.

Met de draadloze afstandsbediening bedien je je schuifvloer veilig 
en makkelijk vanuit je cabine. Ook je opties bedien je met de 
afstandsbediening. Je kunt maximaal 8 opties laten toevoegen. 
Zo vervang je alle aparte afstandsbedieningen door slechts eentje, 
waarmee je je opties aanstuurt.

Er zijn diverse opties waarmee je sneller en efficiënter werkt met jouw K-Force 
Side Doors. Zoals de hefbare bovenbalk die zorgt voor 30cm extra insteekhoogte. 
Er zijn nog meer opties mogelijk.

Jouw Kraker-dealer vertelt je er alles over.
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Toepassingen
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Vloerprofielen
Het standaard Cargo Floor-schuifvloersysteem in 
jouw K-Force is geschikt voor het transporteren 
van bijna alle producten.
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Naast het standaardsysteem, heb je keuze uit verschillende profielen. Je kunt kiezen voor 

smalle of brede, geprofileerde of gladde vloerplanken in diverse diktes.

Toepassing voor jouw schuifvloer

aardappelen • afvalpapier • alle agrarische producten • aluminium • huishoudelijk en groenafval • 

bieten en pulp • big bags • biomassa • bleekaarde • boomschors • bulkprodukten • geperste balen • 

granen • houtblokken • houtsnippers • kalk • kippenvoer • klei • koffiebonen • kolen • kunstmest • 

lucerne • maïs • melkpoeder • mest • oud papier • pallets • papierrollen • potgrond • RDF (fluff) • 

recyclebaar materiaal • rioolslib • slachtafval • soja • stro • strobalen • tapioca • turf • 

vracht (balen/zakken) • wortelen • zaagsel • zout • etc.

Als je kiest voor het vloerbeschermingskleed dat automatisch oprolt, is jouw K-Force nog breder 

in te zetten. Je transporteert dan ook probleemloos glas • scherpzand • grind • groente en fruit • 

ertsen • alle overige schurende (abressieve) materialen.

Overrijdbaar met heftruck 

Alle vloeren zijn overrijdbaar met een heftruck, vraag aan je adviseur van Kraker Trailers naar de 

toegestane gewichten per vloer.
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Alu-profiel 8-20/112 mm Heavy Duty

Alu profiel 6-112 mm glad, ook verkrijgbaar in 8 en 10 mm dik

Alu-profiel 8-18/112 mm HDI, extreem Heavy Duty Impact

Deze profielen vallen onder de groep profielen die Cargo Floor ontwierp voor het vervoer van speciale en meestal extreme producten. 

Door de twee opstaande, ronde kantelen heeft dit heavy duty-profiel een hoge impactweerstand. De vorm van de vloer zorgt dat vocht 

en vuil niet door de vloer lekken, maar worden afgevoerd. Je maakt deze vloer makkelijk schoon. Het lage eigen gewicht zorgt voor een 

hoog laadvermogen. Wil je pallets of andere verpakte producten vervoeren, zijn er andere vloeren beschikbaar.

Compleet glad met productbescherming 

Door de uitgebalanceerde gewicht- en sterkteverhouding is dit profiel geschikt voor elk product. Het uniek gevormde afdichtingsprofiel 

(seal) voorkomt doorlekken. Opspattend water en vuil dringen niet in de lading. De seal wordt door de vorm van het profiel beschermd. 

Om beide zijden van de vloer af te dichten, is een dubbel sealprofiel beschikbaar. Als je voor dit profiel kiest, kies je een vloer die je kunt 

draaien. En dat zorgt, in combinatie met de unieke constructie van Kraker, voor een vloer met een lange levensduur.

Deze profielen vallen onder de groep profielen die Cargo Floor ontwierp voor het vervoer van speciale en meestal extreme producten. 

Door de twee opstaande, ronde kantelen heeft dit heavy duty-profiel een hoge impactweerstand, vergelijkbaar met constructiestaal. De vorm 

van de vloer zorgt dat vocht en vuil niet door de vloer lekken, maar worden afgevoerd. Je maakt deze vloer makkelijk schoon. Het lage eigen 

gewicht zorgt voor een hoog laadvermogen. Wil je pallets of andere verpakte producten vervoeren, zijn er andere vloeren beschikbaar.

Alu-profiel 7/112 mm Xtreme Durable ‘hard alloy’ aluminium profiel 
Een uniek vloerprofiel van hard alloy aluminium voor veelvuldig laden en lossen en voor transport van abrasieve, agressieve producten. 

Deze vloer is hét alternatief voor een stalen variant, zeker als gewicht en brede inzetbaarheid belangrijk zijn. Deze vloer is overrijdbaar 

met een heftruck. Je gebruikt deze vlakke vloer voor extreme producten en pallets. 

Standaard 21-planks vloeren in jouw K-Force
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Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 0 kg.

Gewicht
+ 0 kg.

Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 0 kg.

Gewicht
+ 370 kg.

Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 120 kg.

Gewicht
+ 600 kg.

Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 120 kg.

Gewicht
+ 120 kg.

Minder geschikt Geschikt
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Alu-profiel 8/20-156,8 mm Heavy Duty

Alu-profiel 6/156,8 mm glad 

Alu-profiel 10/22-156,8 mm HDXI, Xtreme Heavy Duty Impact

Deze profielen vallen onder de groep profielen die Cargo Floor ontwierp voor het vervoer van speciale en meestal extreme producten. 

Door de twee opstaande, ronde kantelen heeft dit heavy duty-profiel een hoge impactweerstand. De vorm van de vloer zorgt dat vocht 

en vuil niet door de vloer lekken, maar worden afgevoerd. Je maakt deze vloer makkelijk schoon. Het lage eigen gewicht zorgt voor een 

hoog laadvermogen. Wil je pallets of andere verpakte producten vervoeren, zijn er andere vloeren beschikbaar.

Een extreem lichtgewicht, gladde vloer met productbescherming

Deze gladde vloer met z’n uitgebalanceerde gewicht is geschikt voor transport van elk product. Het uniek gevormde afdichtingsprofiel 

(seal) voorkomt doorlekken. Opspattend water en vuil dringen niet in de lading. De seal wordt door de vorm van het profiel beschermd. 

Om beide zijden van de vloer af te dichten, is een dubbel sealprofiel beschikbaar. De vloerdelen zijn zo samengesteld dat er ruimte 

is voor twee stilstaande kantprofielen. Hierin zijn ladingzekeringsogen monteerbaar. Zo kun je de lading te zekeren volgens de 

geldende normen. Deze vloer is ook beschikbaar in 10 mm. en is 100% recyclebaar. Wil je pallets of andere verpakte producten 

vervoeren, zijn er andere vloeren beschikbaar.

Deze profielen vallen onder de groep profielen die Cargo Floor ontwierp voor het vervoer van speciale en meestal extreme producten. 

Door de twee opstaande, ronde kantelen heeft dit heavy duty-profiel een hoge impactweerstand, vergelijkbaar met constructiestaal. De vorm 

van de vloer zorgt dat vocht en vuil niet door de vloer lekken, maar worden afgevoerd. Je maakt deze vloer makkelijk schoon. Het lage eigen 

gewicht zorgt voor een hoog laadvermogen. Wil je pallets of andere verpakte producten vervoeren, zijn er andere vloeren beschikbaar.

15-planks vloeren in jouw K-Force

Als je uitsluitend bulk vervoert, is de 15-planks vloer de juiste keuze. De bredere vloerplanken zijn erg geschikt voor losgestorte 

producten, met name voor afval. Maar je vervoert er natuurlijk ook alle andere bulkgoederen mee. Dat onderstreept de veelzijdigheid 

van een schuifvloertrailer. De 15-planks weegt minder dan de 21-planks uitvoering, wat belangrijk is bij transport van grote volumes. 

Wil je pallets of andere verpakte producten vervoeren, zijn er andere vloeren beschikbaar.
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Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 710 kg.

Gewicht
+ 0 kg.

Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 370 kg.

Gewicht
+ 310 kg.

Multi inzetbaarheid Slijtvastheid Reinigbaarheid Pallet-/balen transport He�ruck-
overrijdbaarheid

Impact resistantie
+ 0 kg.

Gewicht
+ 710 kg.

Minder geschikt Geschikt
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Oostenrijk

Slowakije

Slovenië

Roemenië

Ierland

Hongarije

Portugal

Tsjechië

Dealer locaties

Een groot dealernetwerk ondersteunt jou bij de aankoop van jouw 

Kraker-schuifvloertrailer. In heel Europa vind je dealerorganisaties. 

Een aantal daarvan hebben een eigen servicewerkplaats.  

Naast reparaties assembleren ze ook opties voor jou. 

Zoals bijvoorbeeld een afvalzeil of achteruitrijdcamera.

Goede service is erg belangrijk. Je profiteert van een servicenetwerk 

in geval van schade of reparatie onderweg. Kraker Trailers heeft een 

internationaal en uitgebreid netwerk gecertificeerde servicepartners. 

In vrijwel heel Europa reken je op goede ondersteuning. 

 

Op www.krakertrailers.eu vind je een uitgebreid overzicht van 

onze dealers en servicepartners.

Dealer locatie

Dealer locatie met werkplaats
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