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 Vogelzang gesloten/geïsoleerde oplegger en aanhanger 
 

 

  
Belangrijkste specificaties: 
• Chassis uit hoogwaardig staal 

• Ook leverbaar met een 
“zwanenhals” chassis voor extra 
laadhoogte 

• Opleggers kunnen uitgevoerd 
worden met starre assen, naloopas 
of een besturing 

• Uit te voeren met een laadklep 

• Sterke (geïsoleerde) opbouw uit 
hoogwaardige materialen 

• Leverbaar met alle merken 
koelmachines 

 

(Geïsoleerde) opleggers die u niet in de kou laten staan 
Er zijn diverse mogelijkheden op het gebied van voertuigen met een gesloten opbouw. Of het nu 

gaat om een oplegger of aanhanger met een plywood opbouw, een geïsoleerde opbouw of een 

double-stock oplegger, VB Trailerbouw biedt u altijd een passende oplossing. 

 

De Vogelzang gesloten opleggers, aanhangers en middenasaanhangers zijn verkrijgbaar in diverse 

afmetingen en uitvoeringen. Er kan gekozen worden uit één, twee, of drie assen in diverse starre en 

gestuurde uitvoeringen. Voor de opbouw werken wij samen met diverse gerenommeerde 

carrosseriebouwers. 

 

De voertuigen met een gesloten opbouw kunnen uitgerust worden met tal van opties. Hierbij valt te 

denken aan diverse gereedschapskisten, op maat gemaakte palletkisten, achtersluitende of 

onderschuivende laadkleppen, zijdeuren, bindrails in de zijwanden of een rollenbaan vloer. Voor de 

geïsoleerde opbouw kan er gekozen worden uit alle merken koelmachines. 
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Diensten 

• Onderhoud en reparatie van alle typen en merken 

opleggers en aanhangwagens 

• Cargo Floor servicepartner 

• Schadeherstel 

• Revisie 

• Diagnoseapparatuur en speciaal gereedschap 

 

VB Trailerbouw producten: 
 

 
Oplegger of aanhangwagen met: 

• Schuifzeil opbouw 

• Gesloten opbouw 

• Koel/vries opbouw 

• Open opbouw 

 

• Tankoplegger 

• Stenenoplegger (oplegger met verrijdbare kraan) 

 

 
Oplegger, aanhangwagen of truckopbouw met: 

• Kipper 

• Schuifvloer 

 

• Bandlosser 

• Betonmixeroplegger 

 


