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MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Kraker Trailers biedt agrarische sector unieke schuifvloertrailer

Kraker’s CF-Agri: het perfecte voertuig voor laden 
tijdens het oogsten
Agrarische producten worden meestal over korte afstanden over de weg vervoerd 
in een tractor-landbouwvoertuig-combinatie, die daar echter niet geschikt voor is. 
Ook is er veel productverlies door de omslachtige manier waarop producten  
meerdere keren worden overgeladen. Kraker Trailers heeft een oplossing  
ontwikkeld die veilig en brandstofbesparend is en die het verlies van product tot 
een minimum beperkt. Maak kennis met de CF-Agri.

Laden tijdens het oogsten met minder productverlies
De CF-Agri  is een schuifvloertrailer van 10.4m. lang, voorzien van 3 luchtgeveerde  
en gestuurde assen en 6 landbouwbanden. Het volume van de CF-Agri  is 65 m3.  
Bij toepassing van de CF-Agri wordt het landbouwproduct slecht eenmaal geladen,  
in plaats van de gebruikelijk situatie waarbij een voertuig wordt geladen op het land,  
de lading daarna op een betonplaat kiept die vervolgens wordt overgeladen in een  
ander voertuig om verder te worden getransporteerd. Hoe ander is dit bij de CF-Agri: 
deze trailer rijdt achter een tractor door het land, met een dissel en een koppeling.  
Eenmaal geladen wordt de CF-Agri gekoppeld aan een truck met een standaard  
kingpin op de schotel. De dissel die in het land wordt gebruikt is opklapbaar, zodat er 
geen hinder is bij het aankoppelen aan de truck.

Voor aardappelen is er een extra modificatie gedaan: de trailer heeft een deelbare  
zijwand. Over een lengte van ongeveer 7m kan de wand 500mm naar beneden  
klappen zodat aardappelen bij het rooien van een geringe hoogte in de trailer vallen.  
In combinatie met het slechts een keer laden zorgt dit voor minder productverlies  
en dat levert direct een flinke kostenbesparing op.

Minder brandstofverbruik
Door de gecompliceerde aandrijving en de slechte aerodynamica hebben landbouw-
voertuigen een hoog brandstofverbruik. Daarbij komt nog eens dat de grote banden 
zorgen voor geluidsoverlast. Met de CF-Agri heeft Kraker Trailers een schuifvloertrailer 
ontwikkeld die de tractie en lage bodemdruk van een landbouwvoertuig combineert 
met minder productverlies, lager brandstofverbruik en een hoge veiligheidsstandaard.
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