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Ifor Williams Trailers Benelux 

info@iforwilliams.net
www.iforwilliams.net

Wereldwijd gedistribueerd.
Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren, 
specificaties, enz…zijn juist op het moment van ter 
perse gaan. We streven er voortdurend naar onze
producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan 
dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of 
individuele modellen.
Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en 
specificaties zoals beschreven in deze brochure 
nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order 
plaatst.

Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis 
en zullen u graag helpen bij het maken van de keuze 
van uw trailer © Ifor Williams Trailers Ltd 2012. 
Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze publicatie mag 
gereproduceerd worden in welke vorm en op welke 
manier dan ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijke 
toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.
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 TT2515M 165R13C 3810 1590 740 2460 1490 1150 1170 700kg 2700kg
 TT2515 165R13C 3810 1590 740 2460 1490 1150 1170 730kg 2700kg
 TT2515 155/70R12C 3810 1590 710 2460 1490 1120 1150 730kg 2700kg
 TT3017 195/60R12C 4370 1720 720 3010 1620 1130 1150 870kg 3500kg
 TT3017 185/70R13C 4370 1720 740 3010 1620 1150 1180 880kg 3500kg
 TT3621 195/60R12C 4960 2060 720 3620 1950 1130 1150 990kg 3500kg
 TT3621 185/70R13C 4960 2060 740 3620 1950 1150 1180 1000kg 3500kg
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TT2515 / TT3017 / TT3621



In Veilige 
Handen
UnIek In ontwerp en 
engIneerIng

Al 50 jaar stellen mensen vertrouwen in onze 
trailers: vraag het maar aan een eigenaar,  
ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten 
in ontwerp en engineering, hebben we 
voortdurend de standaards bepaald en dit 
zowel in de Uk als door bijna heel europa.

wij zijn een onafhankelijk bedrijf met één 
focus: het bouwen van de beste producten 
in de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 
30 000 mensen voor onze trailers, maar 
we staan niet stil. onze toegewijde 
investering in nieuwe technologieën en 
materialen verzekert ons dat onze producten 
voortdurend de verwachtingen van onze 
klanten overtreffen. we weten dat kwaliteit, 
kracht, waarden en onderhoudsgemak voor 
u van essentieel belang zijn. Daarom hebben 
we ze de drijvende kracht gemaakt achter 
alles wat we doen … .

De nieuwste  
generatie kippers
Bekijk elk model uit ons gamma commerciële trailers en je zult 
zien dat duurzaamheid, sterkte en trekgemak de voorname 
kenmerken zijn. 
Daar vormt de kipper geen uitzondering op en biedt een 
robuuste en veelzijdige oplossing voor vele gebruikers in de 
bouw, tuinaanleg, landbouw enz.…

In 2012 zijn de kippers geüpgraded om het werken ermee nog 
flexibeler en gemakkelijker te maken.

Engineering

De kippers zijn ontworpen rekening houdend met de vele eisen 
die gesteld worden. Door gebruik te maken van ontwerp- en 
analyse software en door de prototypes aan zware testen te 
onderwerpen, voldoen de kippers nu aan de noden van de 
meest veeleisende gebruiker. De nieuwe serie biedt een groter 
laadvermogen zonder afbreuk te doen aan de sterkte.

Veelzijdigheid

De kipper wordt vooral gebruikt om bouwmaterialen te 
vervoeren, maar met een relatief lage laadhoogte, is de kipper 
ook geschikt om velerlei machines te vervoeren! 

Stabiliteit en sterkte

Van een trailer die in de moeilijkste omstandigheden moet 
werken, wordt verwacht dat die ontworpen is om er jarenlang 
gebruik te kunnen van maken! Elk aspect van het nieuwe design 
werd zorgvuldig geëvalueerd en biedt nieuwe kenmerken en 
accessoires voor een nog beter gebruik

Onderworpen aan zware testen

Deze nieuwe kippers werden eerst onderworpen aan testen in 
het productiehuis, waarna ze ook nog getest werden op ruw 
geplaveide testbanen. Uiteindelijk zijn de prototypes extensief 
gebruikt geweest door een aantal gebruikers. Het resultaat van 
al het testen en de feedback is de nieuwe en verbeterde kipper.



TT2515

nieuwe kipper nieuwigheden 

Een gekend beeld op werven in de UK en gans 
Europa, is de Ifor Williams kipper, geprezen voor 
haar sterkte, veelzijdigheid en zeer goede 
prijs-kwaliteitsverhouding. Gedurende 2.5 jaar 
werd de nieuwe kipper, met een aantal -op vraag 
van de klanten-  nieuwe kenmerken en opties,  
ontworpen en vooral getest.

De benaming veranderde (TT85, TT105 en TT126 
worden TT2515, TT3017 en TT3621), maar de 
oppervlakte en inhoud bleef ongewijzigd.

De TT251, de kleinste, heeft een MTM van 2700kg 
met de keuze van een manuele of elektrisch 
hydraulische pomp (12V batterij), en heeft nu 
standaard een stevige aluminium vloer. 
De 2 grotere modellen, de TT3017 en TT3621, zijn 
standaard elektrisch kippend met een 12V batterij.

• Hoger laadvermogen
• Aluminium plankenvloer op alle modellen
• Hoger kipvermogen 
• Kipper-pomp nu onder laadoppervlak:
 betere bescherming
• Scharnierende draadzijden verhogingen
• Verbeterd design zijborden
• TT2515 kan nu ook laadplanken opbergen
• 185/70R13 wielen mogelijk als optie op TT3017
 en TT3621
• Verbeterde lichtbescherming door geoptimaliseerde  
 kip-geometrie
• Beschermingsrooster voor achterverlichting
• Opbergkoffer voor afstandsbediening
• Achterbord op 2 manieren scharnierend



Chassis
Het onderstel van de kipper is 
gekenmerkt door een gegalvaniseerd 
stalen chassis en dissel voor een 
levenslange corrosie bescherming.

Vloer
Standaard op alle modellen:   
een verstevigde aluminium vloer.

Balk-assen en parabolische bladveren
De unieke Ifor Williams balkassen 
verhogen de stabiliteit en zijn zéér 
onderhoudsvriendelijk!

Reservewiel
Het reservewiel inclusief steun zijn 
standaard bevestigd op alle kippers.

Zijborden en voorbord
Stevige stalen zijborden en voorbord 
kregen een nieuw design mee en dit 
minimaliseert de openingen tussen 
borden en trailer.

Dubbel scharnierend achterbord
Het verbeterde achterbord scharniert 
zowel boven als onder voor een 
gemakkelijk gebruik!

Opbergbox
Een handige, afsluitbare opbergkoffer 
voor het veilig opbergen van de 
afstandsbediening.

Elektrisch hydraulisch kippen
De TT3017 en TT3621 kippen elektrisch 
en zijn voorzien van een autonome 12V 
batterij (optioneel bij TT2515).

Voorziening opbergruimte
Deze kit is optioneel bij de kippers

Stalen of aluminium laadplanken 
2.44m 
Deze oprijplaten helpen je bij het 
laden van allerlei machines

Steunpootjes
Onontbeerlijk bij het (af)laden van 
machines

Afneembaar voorrek

Beschermroosters
Deze wettelijk toegelaten roosters 
bieden extra bescherming bij het 
kippen

Materiaalkoffer
voor het opbergen van losse items

Vastzetogen 
Om allerlei materialen /machines vast 
te zetten (aanbevolen)

Draadzijden verhogingen
neerklapbaar en afneembaar

Elektrische lier
Krachtige en robuuste lier met 
afstandsbediening

Het oog voor detail maakt de Ifor Williams trailer zo populair!  
Ziehier een overzicht:

chassis vloer

balk-assen reservewiel

borden scharnierend achterbord

opberg-box kipsysteem

Je kan je kipper verder uitbreiden met een aantal opties om zo  
te voldoen aan je eisen.

laadplanken steunpootjes

voorrek beschermingsrooster

materiaalkoffer vastzetogen

verhogingen elektrische lier

trailer kenmerken opties


