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De BECO dumptrailers type MAXXIM zijn het resultaat van een voortdurende zoektocht naar nog meer 
capaciteit, verlaging van de transportkostprijs per m³ en reductie van de CO²-uitstoot. Door 
vragen uit de markt voor een off-road transportoplossing ten behoeve van grote infrastructurele 
projecten voor de middellange afstand is een concept ontwikkeld dat zich kenmerkt door eenvoud, 
efficiëntie en enorme capaciteit.

De BECO dumptrailers zijn specifiek ontwikkeld voor inzet in combinatie met een truck of 
knikdumper, hetgeen de mogelijkheid biedt om zeer efficiënt grote hoeveelheden te transporteren. 
Door toepassing van het unieke BECO pendeltandem is bovendien een licht trekkende en stabiele 
combinatie gerealiseerd. 

Kenmerkend voor de BECO dumptrailers is de toepassing van een draaibare schotelplaat welke de 
veiligheid in belangrijke mate waarborgt. De toepassing van slijtvast en hoogsterkte staal in de laadbak 
in combinatie met een gesloten bouwvorm garandeert een duurzame constructie.
De BECO dumptrailers zijn leverbaar met een laadvermogen van 50 t/m 80 ton.



Type dumptrailer MAXXIM 500 MAXXIM 600 MAXXIM 700 MAXXIM 800

Techn. draagvermogen 50.000 kg. 60.000 kg. 70.000 kg. 80.000 kg
Type dumper 25 ton 30 ton 35 ton 40 ton
Bandenmaat 23.5R25 26.5R25 29.5R25 875/65R29
Tandem Pendeltandem Pendeltandem Pendeltandem Pendeltandem
Beremming Ø 420x200 mm Ø 520x180 mm Ø 500x180 mm Ø 500x180 mm
Laadbak lengte 8000 mm 8250 mm 8500 mm 8750 mm
Laadbak breedte 2500 mm 2650 mm 2800 mm 3000 mm
Laadbak hoogte 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1300 mm
Inhoud (water) 22,0 m³ 26,2 m³ 30,9 m³ 34,1 m³
Inhoud (SAE) 1:2 (Kop) 27,6 m³ 32,7 m³ 38,4 m³ 42,8 m³
Inhoud (SAE) 1:1,5 (Kop) 29,5 m³ 34,9 m³ 40,8 m³ 45,8 m³
Inhoud (SAE) 1:1 (Kop) 33,2 m³ 39,2 m³ 45,8 m³ 51,6 m³
Materiaal laadbak Slijtvast 

(400HB)
Slijtvast 
(400HB)

Slijtvast
(400HB)

Slijtvast
 (400HB)

Voorkant 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Wanden 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Bodem 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Specificaties:

Standaard uitvoering:
* Hoogwaardige afwerking.
* Tapse gladde laadbak geheel uit slijtvast staal. 
* Verhoogd kopschot.
* Mechanisch heffende achterklep (d.m.v. staalkabels).
* Kingpin 3,5” gemonteerd met een 180° draaibare schotelplaat.
* 2 telescoop kipcilinders.
* Slangbreukbeveiliging aan de kipcilinders.
* Mechanische steunpoten met extra bodemvrijheid.
* Luchtberemming op alle wielen (2 leidingsysteem).
* LED-verlichting, beschermd gemoneerd.
* Gestaalstraald en in 2 componenten primer en aflak gespoten.

Opties:
* Automatisch smeersysteem.
* Werklampen.
* Type banden.
* Materiaal specificaties van de laadbak (o.a. plaatdiktes).
* Gespoten in bedrijfskleur.
* Alternatieve toepassing van het chassis t.b.v. montage
  groot-volumebak, pijpen- bomentransport, tank e.a.
* Eventuele persoonlijke wensen.

Alle uitvoeringen vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden.
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 Vier gerenommeerde merken binnen de Beco Groep    
     om efficiëntie in optima forma te waarborgen

    AMSTERDAM

UTRECHT

VIANEN

45 KM.

     ROTTERDAM
60 KM.

      ANTWERPEN (BELGIE)
110 KM.

B.V. Beco, De Limiet 18, 4131 NR, Postbus 158, 4130 ED, Vianen (NL)
Telefoon  +31 (0)347-323100, Fax. +31 (0)347-377780
E-mail: info@beco-vianen.com, Website: www.beco-vianen.com
Facebook: www.facebook.com/beco.vianen, Twitter: www.twitter.com/BecoVianen

* De Beco Groep is NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. 
* Al onze producten worden geleverd met een CE-certificaat, onderhouds- en gebruikshandleiding.


