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Om de diverse producten onder de zwaarste omstandigheden met succes te 
vervoeren is degelijk en solide materieel een must. Dat is de reden waarom 
Schuitemaker de Subliem zandkipper aanbiedt. De Subliem zandkipper is een 
degelijke, multifunctionele kipper die speciaal ontworpen is voor het vervoeren van 
een breed scala aan producten met bijbehorende massa.

Oerdegelijk gebouwd
De Subliem zandkipper zit oerdegelijk in elkaar. Het zwaar uitgevoerde frame en  
de robuuste bak maken dat de kipper geschikt is om onder de zwaarste 
omstandigheden te kunnen functioneren. Er worden uitsluitend hoogwaardige 
staalsoorten toegepast, zoals Hardox 400 bij de S-uitvoeringen. De Subliem 
zandkipper kan zwaar worden beladen en door de grootste, zwaarste tractoren over 
alle terreinen getrokken. Door zijn ijzersterke bouw is de kipper verzekerd van een 
lange levensduur.

Multifunctioneel
De Subliem zandkipper is een kipper die multifunctioneel inzetbaar is. Uiteraard is 
de kipper geschikt voor het vervoeren van zand en klei. Daarnaast is hij door zijn 
robuuste bouw zeer geschikt voor het vervoeren van puin, mest en andere zware 
materialen. Doordat de bak gesloten is, is de wagen ook goed geschikt om modder 
en slib te transporteren. In combinatie met de optioneel toe te passen graanschuif in 
de achterklep kan de Subliem prima ingezet worden tijdens de graanoogst.

Hydraulische achterklep
Om een grote doorgang bij het lossen van alle mogelijke producten te verkrijgen, 
heeft Schuitemaker gekozen voor een hydraulisch bedienbare achterklep met een 
grote openingshoek. Dit is gewenst bij transport van grof puin en dikke stenen. Deze 
kunnen door de grote opening gemakkelijk uit de bak glijden, zonder te blijven 
steken. Een ander groot voordeel is dat de bak gekipt kan worden, zonder dat de 
achterklep open gaat. De kipper een beetje kippen, maakt het mogelijk dat de 
chauffeur onder de bak door kan kijken, zodat hij beter zicht heeft bij het 
achteruitrijden.

SUBLIEM ZANDKIPPER

! MODELLEN
Subliem 200
De kleinste in de serie, heeft 
een bakinhoud van 8,1 m³ en 
een laadvermogen van 20 ton. 
Het onderstel bestaat uit 24 
tons pendeltandem.

Subliem 220
De Subliem 220 heeft een 
bakinhoud van 10,9 m³ en een 
laadvermogen van 20 ton.
Het onderstel bestaat uit 25 
tons pendeltandem.

Subliem 220S
Dit is dezelfde kipper als de 
220, alleen is de bak gemaakt 
van Hardox 400 staal. 
De combinatie van hardheid, 
sterkte en taaiheid van Hardox 
400 zorgt voor een hoge slijt-
vastheid van de bak. Onderstel 
bestaat uit 30 tons pendel-
tandem.

Subliem 240S
De bak is eveneens gemaakt 
van Hardox 400 staal. Het ver-
schil met de 220 zit hem in de 
bakinhoud, die bedraagt 12 m³ 
en hij heeft een laadvermogen 
van 24 ton. Onderstel bestaat 
uit 30 tons pendeltandem.



Krachtige kipcilinder
Om er zeker van te zijn dat de bak kan kippen wanneer deze zwaar beladen is, 
is de Subliem zandkipper voorzien van een zwaar uitgevoerde, krachtige 
kipcilinder. De 5-traps cilinder heeft een grote slag om een grote kiphoek te 
realiseren. Bovendien is de kipcilinder voorzien van slangbreukbeveiliging.  
Zo worden ongelukken ten gevolge van een defecte hydrauliekslang voor-
komen. Daarnaast is de kipper voorzien van een kipbegrenzer.

Stabiel pendeltandem
Een pendeltandem is een vereiste bij iedere zandkipper die op moeilijk 
begaanbaar terrein ingezet wordt. De Schuitemaker pendeltandem trekt licht 
en geeft een goede stabiliteit bij het kippen. Ook bij vervoer van zware lading 
over de weg is een stabiel onderstel gewenst. Optioneel kan gekozen worden 
voor meelopende of gedwongen besturing van de achteras.

Instelbare, verende trekdissel
Ter bevordering van de wegligging, vooral met volle lading, zijn alle Subliems 
standaard voorzien van een rubber of hydraulisch geveerde dissel. Bij het 
nemen van een drempel of het rijden op oneffen terrein, vangt de dissel veel 
stoten op voor de trekker en chauffeur.

Schuine en verhoogde voorwand
Met als doel de Subliem zandkipper compact te houden, maar toch genoeg 
bakinhoud te creëren is de voorwand schuin naar voren geplaatst. Op deze 
manier wordt extra ruimte in de bak gerealiseerd, zonder dat de gehele kipper 
langer wordt. Tevens is de voorwand verhoogd voor extra bakruimte, zodat ook 
die laatste kuub zand of puin mee kan worden genomen.

Tapse bakopbouw met 1 enkele lasnaad
De Subliem bakopbouw is gefabriceerd uit 2 delen en heeft maar 1 enkele 
lasnaad. Deze lasnaad loopt in het midden van de bak. Dit verbeterd de 
gladheid in de hoeken en vereenvoudigd het snel en schoon lossen van de 
lading uit de kipper. Tevens is de vormgeving van de bak naar achteren taps 
uitlopend, ook om het lossen van de lading te vereenvoudigen. 

Subliem zandkipper  Subliem 200  Subliem 220 Subliem 220S  Subliem 240S
Inhoud (DIN)  m3 8,1 10,9 10,9 12
Laadvermogen kg 20000 20000 22000 24000
Afmetingen (lxbxh) cm 640x265x296  690x265x296  640x265x296  690x255x296
Bakafmeting (lxbxh) cm 460x220x80  480x227x100  480x227x100  530x227x100
Staalsoort  St52-3 St52-3 Hardox 400 Hardox 400
Tandem ton 24 25 30 30
Spoorbreedte mm 2.100 2.100 2.100 2.100
Geveerde dissel  rubber rubber hydraulisch hydraulisch
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