
Making bulk transport 
a pleasure.

De U-rockSTAR:
Enkele sterke punten op een rij

specialist in zelflossers - kippers

Voor het transport van alle  
zware bouwmaterialen, asfalt en 
afbraak in bulk biedt de  
U-Rockstar de beste oplossing.  
 
Deze halfronde stalen kipper is 
dus de krachtpatser in 
het bouwsegment.

Het design is dusdanig ontwikkeld 
dat zowel de functionaliteit, de 
sterkte en het esthetische  
perfect in harmonie zijn.

Ontdek de gespecialiseerde opties 
op www.stas.be.

Making bulk transport 
a pleasure.

BOUW

https://www.stas.be/nl/store/bouw/u-rockstar
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Stabiliteit en veiligheid
Onstabiele ondergronden, grote obstakels, schuine vlakken,... In de bouwsector zijn er te veel 
gevaren om ze allemaal op te sommen. Het belang van veiligheid en stabiliteit kan dus voor een 
bouwkipper niet overschat worden.

« Een totale chassisbreedte van 1400 mm 
zonder versmalling in de kopsectie.

« Polykippers zorgen voor een kunststof 
verbinding tussen de kipbak en het  
chassis. Naast een verbeterde stabiliteit 
werkt dit ook trillingen en speling tegen.

« De kipas zit volledig ingewerkt in  
het chassis. 

« Grote en precies geplaatste slepers  
beperken de speling tussen kipbak en  
chassis nog meer. 

« De verbinding van de traversen met de 
chassisbalk en de afgeronde plooien zorgen 
voor een lagere spanning en betere  
spanningsverdeling in het chassis.

« Alle bedieningen bevinden zich op één 
centrale plaats die bovendien zo ver  
mogelijk naar buiten toe gemonteerd is 
zodat de chauffeur zich niet hoeft te buk-
ken. Verder zijn de functies van de knop-
pen duidelijk aangeduid. 
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Sterk
Opleggers in het bouwsegment bevinden zich vaak op ruig terrein en worden bovendien gebruikt 
in een brede reeks van toepassingen en situaties. Daarom ontwikkelde STAS voor de bouw en  
afbraak de sterkste kipper op de markt.

« Eigen ontworpen stootblokken die tot 
ver boven de gangbare norm zijn uitgewerkt. 
Zelfs bij serieuze aanrijdingen zijn er 
geen problemen. 

« De meest cruciale lasnaden worden  
automatisch gelast, waardoor een heel erg 
consistente, en dus ook stevige lasnaad 
ontstaat. 

« De laadbak is volledig uit HB450  
gemaakt. Dit garandeert een zo lang  
mogelijke levensduur, ook bij intensief 
gebruik.
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Design en afwerking
Het oog wil ook wat, dat beseft STAS maar al te goed. Daarom streeft STAS naar  
perfectie tot in het kleinste detail zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen.  
Zo gaan chauffeurs met trots de weg op.

« Naast de stevigste onderdelen gebruiken 
we ook de duurzaamste lak en het meest 
geavanceerde lakproces van de markt.  
Onontbeerlijk voor de bouw- en afbraak-
sector.

« Alle metalen onderdelen worden ge-
schilderd om corrosie te vermijden, wat 
eveneens ook mooier oogt.

« Uniek achterstuk dat niet alleen sterk 
en ergonomisch is, maar ook een mooi 
en uniek geheel vormt met de rest van de 
kipbak. 

« Alle kabels en leidingen zijn weggewerkt, 
wat niet alleen zorgt voor veiligheid en 
duurzaamheid, maar ook voor een verzorg-
de, professionele uitstraling

« De geïntegreerde spatborden zijn zowel 
mooi als praktisch: geen uitstekende  
onderdelen, dus geen ladingresidu en 
eenvoudig te vervangen.
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