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

Uitrustingsstukken en aanbouwdelen
voor graafmachines, wielladers en kranen.

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

Grijpers voor overslag, aannemerij, afvalverwerking,
grond- en baggerwerk, recycling en industrie.

Klantspecifieke staalconstructies
voor onshore, offshore en industrie.
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compacte kipwagen

10 ton laadvermogen



• Geldig voor de door BECO vervaardigde 
constructie en componenten.

• Uren/inzet onbeperkt.
• Vraag uw BECO dealer naar de gelden-

de garantievoorwaarden.

5 jaar garantie

Maximale zekerheid

Technische informatie

overige kenmerken

Opties

Slimme ondernemers rekenen
op de BECO BREVIS kipwagen:

Maximale prestaties in alle omstandigheden

Minimale gebruikskosten

Maximale levensduur

Maximale zekerheid met 5 jaar BECO garantie

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

Veelzijdige dissel Hoogwaardige laadbak Kipcilinder met cardanring Hydraulische achterklepChassis

De robuust uitgevoerde hydraulisch 
(dubbelwerkende) achterklep is uit-
gevoerd met gesmeerde lagerbussen 
voor een lange levensduur. Optioneel 
zijn openslaande deuren mogelijk.

Het chassis is opgebouwd uit koker-
profiel en mede daardoor zeer degelijk 
en torsiestijf. Evenals alle andere 
componenten van de BREVIS volledig 
afgelast.

De telescopische cilinder is cardanisch 
opgehangen in het chassis zodat 
minimale zijdelingse krachten optreden 
en is beveiligd door middel van een 
slangbreukventiel.

De laadbak met modern design zonder 
rongen bestaat geheel uit slijtvast ma-
teriaal, 4 mm voor de wanden, 6 mm 
voor de bodem. De bak is tevens voor-
zien van demontabele spatborden.  

De slanke dissel is in hoogte verstel-
baar en uitgerust met een enkelwer-
kende hydraulische steunpoot op trek-
kerhydrauliek, een draaibaar trekoog 
en slanggeleiders.

Pendeltandem

Het BECO pendeltandem met excen-
trische hoofdas is uitgerust met ADR 
assen. Deze assen kenmerken zich 
door een groot draagvermogen, rem-
capaciteit en zijn uitgevoerd met S-nok 
remassen.

KIP.A.100 Standaard

KIP.B.100 K80 kogeltrekoog 

KIP.B.110 Set kunststof spatschilden voor- of achterzijde 

KIP.B.150 Kunststof gereedschapskist 600 x 500 x 400 mm aan chassis

KIP.B.xxx Verlaagde volgtrekhaak

KIP.D.100 Hardhouten balken op laadbak hoog 50 mm. 

KIP.D.430 Dubbele deur voor hydr. achterklep, handbediende vergrendeling met dubbele haak

KIP.D.xxx Verhoogde vooropzet op de laadbak.

KIP.G.100 Luchtberemming, 2-leidingen systeem, handbediende 3 standen remkrachtregelaar

KIP.H.120 2 LED werklampen op achterzijde, via 54G van de verlichtingsstekker

KIP.H.200 Volgstekker op achterzijde chassis voor volgwagen, 7-polig

KIP.K.100 Kentekenplaathouder met verlichting

KIP.K.120 Akoestische achteruitrij signalering, via 54G van de verlichtingsstekker

KIP.M.150 TUV goedkeuring 40 km/h

Hardhouten balken

KIP.D.100

Verlaagde volgtrekhaak

KIP.B.xxx

Verhoogde vooropzet

KIP.D.xxx

Laadvermogen 10.000 kg

Laadbak 4.100x2.050x500 mm

Laadcapaciteit 4,2 m³ water

 6,6 m³ SAE 1:1,5

Kipcilinder 13,5 liter

Onderstel pendeltandem

Aslichaam 90 x 90 mm

Merk as ADR

Beremming 300 x 135 mm

Wielbouten 8 x M20

Banden 500/50R17

- Volledig afgelast.

- Spoorbreedte 1.650 mm.

- Kiphoek 60 graden.

- Onderaanspan.

- Verlichting geheel LED.

- Diverse aantal opties mogelijk.

- Volledig gestraald en gespoten.

- Verfsysteem 2 componenten.

Doordacht & duurzaam: dát is BECO

BECO kipwagens zijn toonaangevend als het gaat om 
transport in het grondverzet en de landbouw in de breed-
ste zin van het woord. Bij BECO begrijpen wij maar al te 
goed dat onze kipwagens bij onze klanten onderdeel van 
een belangrijk logistiek proces uitmaken. Daarom onder-
houden wij zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de 
gebruiksfase nauwe contacten met onze dealers en eind-
gebruikers. Zo blijven wij trouw aan ons gedachtengoed: 
BECO ontwikkelt kipwagens dóór de praktijk, voor de 
praktijk. Dit doen we inmiddels al meer dan 40 jaar, naar 
volle tevredenheid van onze wereldwijde klantenkring.

Vanuit deze filosofie hebben we een compacte 2-asser 
ontwikkelt: de BREVIS 100. Deze is, zoals al onze kipwa-
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gens, opgebouwd uit doordachte componenten met een 
zeer duurzaam karakter.
Dit staat garant voor maximale prestaties, minimale ge-
bruikskosten en een (zeer) lange levensduur. Dus kiest 
u voor een BECO BREVIS 100 dan kiest u voor de best 
mogelijke investering. Voor korte én lange termijn.

Overtuig uzelf: de feiten op een rij

In deze brochure vindt u de feiten op een rij en tonen wij u 
de belangrijkste ins en outs van onze BREVIS 100. Ervaar 
het verschil en kom tot de conclusie dat de BECO BREVIS 
kipwagen uw beste keus is.
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