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MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

BVBA Trailerservice Michiels is erkend servicepartner van Kraker Trailers

Korte, lage schuifvloertrailer met speciaal 
vloersysteem van fabrikant Kraker Trailers
Op de stand van BVBA Trailerservice Michiels toont de Nederlandse fabrikant  
Kraker Trailers een schuifvloertrailer van het type CF-200. Schuifvloertrailers  
van Kraker zijn gekend om hun multifunctionaliteit; ze worden gebruikt in  
verschillende branches en voor een diversiteit aan producten. Van losgestort  
tot pallets en alles daartussen; het vormt geen probleem voor de voertuigen van 
Kraker Trailers.

Schuifvloertrailers van Kraker worden met diverse uitvoeringen en een keur aan opties 
aangepast aan de wensen van de klant. De trailer die op de stand van Michiels te zien is 
tijdens de Werktuigendagen, is een korte, lage uitvoering die is gebouwd voor  
Dalotrans. Deze transporteur zal de CF-200 inzetten voor transport van veevoeders.
De trailer heeft een volume van 77,5m3 bij een lengte van 12.655mm, een hoogte van 
3.800mm en een wielbasis van 7.300mm. 

Een andere kenmerkende optie is de zgn. semi leak proof-vloer. Dit vloersysteem is  
ontwikkeld voor transport van producten die tijdens transport vocht verliezen.  
Dit wordt opgevangen in gootjes onder de schuifvloer die het afvoeren naar een  
opvangreservoir onder de trailer.

Kraker Trailers is Europa’s leidende fabrikant van schuifvloertrailers. In de moderne 
fabriek, net over de grens in het Zeeuws-Vlaamse Axel, worden verschillende types 
schuifvloertrailers gemaakt, die door een uitgebreid netwerk in heel Europa worden 
verkocht. Het servicenetwerk zorgt ervoor dat Kraker-eigenaren in heel Europa terecht 
kunnen voor onderhoud en reparatie aan de schuifvloertrailers. Innovatie is een  
kernwaarde bij Kraker Trailers. Dit blijkt onder meer uit de in 2016 geïntroduceerde 
K-Force trailer. Dit type schuifvloertrailer wordt, in tegenstelling tot traditioneel  
geproduceerde  voertuigen, grotendeels met schroefverbindingen geassembleerd.

In 2017 is een BVBA Trailerservice Michiels door Kraker Trailers aangesteld als erkend 
servicepartner. Kraker-voertuigen worden bij Michiels onderhouden volgens de strenge 
kwaliteitsnormen zoals door Kraker Trailers vastgelegd.
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