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 De vernieuwde Vogelzang tankoplegger 
 

 

  
Belangrijkste specificaties: 
• Doorlopend chassis uit 
hoogwaardig staal 

• Bulthuis stuurboom/kabelbesturing 
op as 1 en 3 

• Monsterapparaat 

• Geijkte weging met 6 weegcellen 

• Pomp 6 m3/minuut 

• Hoogwaardige RVS Tank 

• Slanggoten 

 

De best verkrijgbare balans tussen gewicht en kwaliteit 
De vernieuwde Vogelzang tankoplegger kent een flinke gewichtsreductie ten opzichte van de 

vorige generatie, zonder dat daarbij concessies zijn gedaan aan de hoogwaardige constructie. 

Hierdoor is de beste in de markt verkrijgbare balans ontstaan tussen gewicht en de voor de zware 

toepassing noodzakelijke sterkte. 

 

De Vogelzang tankoplegger is op de eerste en derde as uitgevoerd met het Bulthuis KBS32 stuurboom-

kabel stuursysteem. Hierdoor ontstaat een super wendbare oplegger, die zelfs het kleinste boerenerf 

bereikbaar maakt. Het Bulthuis stuursysteem kenmerkt zich door een laag eigen gewicht, lage 

onderhoudskosten en is speciaal ontwikkeld voor zware gebruiksomstandigheden. 

 

De tank is gemaakt van hoogwaardig RVS en kent een inhoud van 36 m3 en kan worden voorzien van 

opties zoals kijkglazen, mangat en loopbordes. Verder is de oplegger voorzien van een pomp met een 

opbrengst van 6 m3/minuut, een geijkt weegsysteem en een bemonsteringsapparaat.  

 

De Vogelzang tankoplegger is bij uitstek geschikt voor het vervoer van mest, vloeibare meststoffen, 

slib en afvalwater. 
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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 

 


