
Kraker Trailers en D-TEC te bezichtigen op stand landbouwbeurs

BVBA Trailerservice Michiels aanwezig op Werktuigendagen
Een merk is zo goed als het netwerk van servicepartners. Om die reden zijn de Nederlandse 
merken Kraker Trailers en D-TEC een samenwerking aangegaan met BVBA Trailerservice Michiels.  
Bij deze Belgische firma zijn kennis, ervaring en onderdelen aanwezig om de tanktrailers,  
kippers en chassis van D-TEC en de schuifvloertrailers van Kraker in bedrijf te houden.

Gepassioneerd door mechaniek
BVBA Trailerservice Michiels vindt zijn oorsprong in 2008 en werd initieel door Alain Michiels  
en Delphine Wulbrecht opgericht als transportbedrijf. Zo werd  kennis opgedaan met en van 
verschillende  transportmiddelen. De “mechaniek-microbe” kreeg steeds steviger vat op Alain en 
Delphine en na het volgen van intensieve cursussen en bijscholing is de ommekeer gemaakt van 
transportbedrijf naar trailerservice. Onderhoud en reparatie werden door Alain in de beginjaren 
alleen op locatie uitgevoerd, middels een volledig ingerichte servicebus. In 2014 werd de huidige 
werkplaats geopend. De centrale ligging nabij de E17/E40/R4 is een groot pluspunt gebleken.  
De depannageservice is 24/7 bereikbaar.

BVBA Trailerservice Michiels staat, zeker gezien de eigen transportachtergrond, dichtbij zijn 
klanten en beseft het belang van een menselijke, professionele en gedegen aanpak. Het bedrijf 
maakt een sterke groei door. In 2015 werd het bedrijf van Alain en Delphine erkend service- 
partner van D-TEC en inmiddels verkopen zij ook D-TEC-tanks. Het huren van een tanktrailer 
behoort ook tot de mogelijkheden.  

Recent is het servicepartnerschap van Kraker Trailers toegevoegd aan de werkzaamheden en 
kunnen Kraker-rijders terecht voor al het onderhoud, alle voorkomende reparaties en de  
garantieperiodieke keuringen aan de verschillende types Kraker-schuifvloertrailers. Voorts is 
BVBA Trailerservice Michiels servicepunt van BPW, Haldex, WABCO, Valx, etc.

Tijdens de Werktuigendagen in Heurne (Oudenaarde) toont BVBA Trailerservice Michiels een 
K-Force-trailer van Kraker Trailers. De K-Force is het standaardvoertuig van de Axelse fabrikant, 
dat met zijn geschroefde verbindingen op revolutionaire wijze wordt geproduceerd. De K-Force 
kent vele toepassingen voor de landbouwsector en is met een optiepallet aan te passen volgens 
klantspecificatie. Op het demoveld wordt de CF-Agri gedemonstreerd. Dit voertuig is speciaal 
ontwikkeld om te laden tijdens het oogsten en is daarmee uniek in zijn soort.

Michiels geeft ook tekst en uitleg over de tanktrailer van D-TEC, dat wegens zijn lage eigen  
gewicht en hoge bedrijfszekerheid een naam van waarde is voor agrariërs. Nieuw in het  
assortiment is de gestuurde kipper, die recent door D-TEC is geïntroduceerd. Deze lichte kipper 
is door het stuursysteem makkelijk wendbaar op bijvoorbeeld boerenerven.
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