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De ATC-afdeling ‘s-Gravenhage
heeft een regenachtige dag uitge-
kozen om naar de trailerfabriek
van Broshuis in Kampen te komen.
En omdat het fileleed bij slecht
weer altijd wat intensiever geleden
wordt, begint verkoper René van
der Linden met een kleine vertra-
ging aan zijn inleidend praatje.
Hij neemt ons mee naar 1958, het
jaar waarin het Hilton Hotel in
Amsterdam gebouwd werd. Het
Hilton rust op heipalen met een
lengte van 24 meter. Het transport-
bedrijf dat de palen naar de bouw-
plaats moest vervoeren, realiseerde
zich dat er eens een einde zou
komen aan de heipalenopdracht
en zocht naar een oplegger die
daarna ook voor andere transpor-
ten geschikt zou zijn. Broshuis

kreeg de opdracht en ontwikkelde
de uitschuifbare vlakke oplegger.

Meer lang transport
Dat de Hilton-opdracht bij
Broshuis, in toen nog Muiden,

terechtkwam is niet zo vreemd.
Het familiebedrijf bouwde immers
al sinds 1932 opleggers met één
centrale hoofdligger. Vanaf 1969
zijn alle Broshuistrailers uitschuif-
baar. “De vraag naar lang trans-
port neemt nog steeds enorm
toe”, vertelt René van der Linden.
De oorzaak daarvan is helder:
“Alles wordt tegenwoordig kant en
klaar vooraf gebouwd, maar het
moet wel op de bouwplaats
komen.” Ook windmolens worden
op die manier gebouwd. Eind
vorig jaar heeft Broshuis een trai-
ler afgeleverd aan een Deense ver-
voerder van windmolenonderde-
len, die tot een lengte van 50
meter kan worden uitgeschoven.
Van der Linden praat ons bij over
het leveringsprogramma van
Broshuis: “We hebben één stan-
daard product, het
Multifunctionele Containerchassis
(MFCC). Jaarlijks verkopen we zo’n

350 MFCC’s. Alle overige opleggers
noemen we specials. We bouwen
jaarlijks 400 specials. Dat gaat om
vlakke opleggers, semidiepladers,
diepladers en superspecials.
Onder die laatste categorie vallen
bijvoorbeeld de opleggers met
kantelbare vloer. Die stelt trans-
porteurs in staat om zonder ont-
heffing extra brede lading te ver-
voeren. Hoge betonwanden belan-
den vaak op zo’n oplegger.” Sinds
oktober vorig jaar heeft Broshuis
ook een wereldprimeur in het
leveringsprogramma: de Triple
Trailer semidieplader. Dit parade-
paardje is in drie keer uitschuif-
baar tot een lengte van 32 meter.
Een jaar eerder verliet de eerste
Triple Trailer vlakke oplegger het
fabrieksterrein in Kampen.
Als Van der Linden daarna nog
meer van de Broshuis achtergrond
belicht, krijgen enkele ATC-ers het
te kwaad. De koffie is op, de bus-

Voor- en afmontage in dezelfde hal.
De trailer op de voorgrond wordt
afgemonteerd. De tweede staat er
voor de voormontage. Als al het
boor- en laswerk voor de afmontage
is afgerond, wordt hij elders op het
terrein gestraald en gelakt en komt
dan terug voor de afmontage.

Broshuis bouwt uitschuifbare trailers

Lang, langer, langst
Onder het motto: ‘een trailer is niet veel

meer dan wat strekkende meters las-

naad’ wordt er over opleggerbouw nog

wel eens minachtend gedaan. Op bezoek

bij trailerbouwer Broshuis in Kampen

ervaarden de ATC-leden van de afdeling

’s-Gravenhage dat dit bedrijf toch ‘net

even iets meer’ in huis heeft dan de smid

op de hoek.
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reis vergeten dus willen ze las-
dampen ruiken, staal voelen en
wielen zien.

“Naar Kampen komen
graag!”
Van der Linden begint zijn rond-
leiding bij een groepje opvallend
gele opleggers. “Naast het bouwen
van trailers hebben we nog een
aantal nevenactiviteiten. We repa-
reren en voeren keuringen uit.
Maar we doen ook onderdelenver-
koop en inruil. Deze gele opleg-
gers zijn voor de verhuur.
Vervoerders gebruiken die moge-
lijkheid om pieken op te vangen
en hoewel wij sterk zijn in levertij-
den komt deze vloot ons nog wel
eens van pas bij levertijdproble-
men.”
Even verderop staan de trailers die
klaar zijn voor aflevering. Bij voor-
keur komt de klant naar Kampen
om de oplegger zelf op te halen.
Van der Linden: “Wij maken tech-
nisch gecompliceerde producten
en geven graag de nodige uitleg
aan de klant bij aflevering.

Bovendien gebruiken we het
moment van aflevering voor een
laatste controle.” Overigens zijn
de klanten niet alleen bij aflever-

ing welkom in Kampen.
Gedurende het gehele productie-
proces zijn ze uitgenodigd in de
fabriek om de voortgang in de
bouw van hun voertuig met eigen
ogen te bekijken.

Trailers als bouwpakketje
Hoewel Broshuis een speciaal pro-
duct maakt, probeert men in ver-
band met de aftersales zoveel
mogelijk met standaard onderde-
len van erkende leveranciers te
werken. “Net als zo’n vliegtuig-
bouwpakketje worden die dan
hier samengebouwd”, legt Van der
Linden uit. 
In de productievoorbereiding
wordt de basis van het bouwpak-
ket, de centrale ligger samenge-
steld. Een deel van de hal wordt in
beslag genomen door een voor-
raad stalen platen met uiteenlo-
pende lengtes en diktes om liggers
in diverse maten en sterkten te
kunnen bouwen.
Liggers van opleggers zijn onder
voorspanning gebouwd om door-
zakken te voorkomen. De zijkan-
ten van de liggers zijn in de beno-
digde kromming gesneden. Nadat
uit twee kromme zijkanten en een
boven- en onderkant een ligger is
samengesteld en gehecht, zorgt de
enige lasrobot van Broshuis voor
de lassen. Wie zich bij de term las-
robot een futuristisch apparaat
voorstelt komt bedrogen uit. Het
is een functioneel ding, dat twee
lasnaden tegelijk legt en continu
bemand wordt om de dikte en

Naast alle specials is het MFCC (mul-
tifunctioneel-containerchassis) het
enige standaardproduct van
Broshuis. Omdat de lengte kan wor-
den aangepast, is het chassis
geschikt voor containers van 20 tot
45 voet.

In de productievoorbereiding staat de enige lasrobot die Broshuis rijk is. Zijn
taak: het lassen aan het hart van iedere Broshuis-trailer, de centrale ligger.

In plaats van met bronzen bussen
worden de stuurvlinders bij Broshuis
al sinds 1994 met conische lagers
uitgerust. Voordeel: minder onder-
houd.
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inbranding van de las in de gaten
te houden.
Vanuit de productievoorbereiding
lopen we de ruwbouw binnen.
Stapje voor stapje groeit het bouw-
pakket daar van centrale ligger tot
gecompliceerd chassis. Dat gaat
gepaard met een indrukwekkend
gesis van lasapparaten, zo intens
dat het zelfs de radio overstemt. Al
in de productievoorbereiding staan
op alle delen van de bouwpakket-
ten de chassisnummers vermeld.
En omdat we die inmiddels heb-
ben leren doorgronden weten we
dat we getuige waren van de ruw-
bouw van ondermeer de 104e en
105e special van dit jaar.

Voor- en afmontage
Na de herrie in de ruwbouw doet
de rust in de montagehal weldadig
aan. Op de 14 productieplaatsen
staan opleggers in heel verschillen-
de fasen van het productieproces.
Strakgespoten trailers worden
geflankeerd door exemplaren die
zojuist de ruwbouw hebben verla-
ten. “In deze hal doen we zowel de
voor- als de afmontage, dat vereist
een heel strakke planning”, licht
René van der Linden toe. Bij de
voormontage worden alle benodig-
de gaten geboord voor de tanks,
ketels, kastjes en andere appara-
tuur. Dan gaat het voertuig van
hier naar de spuiter om gestraald
en gespoten te worden. Aan de
glanzend gespoten opleggers die
terugkomen mag niet meer
geboord, geslepen of gelast wor-
den. Van der Linden: “De eisen die
wij stellen aan corrosiepreventie
staan dat niet toe. Mocht u het
toch zien gebeuren dan is dat op
uitdrukkelijk verzoek van de klant
die op het laatste moment nog een
wijziging wil doorvoeren.”
Dat het Broshuis menens is met de
corrosiepreventie is op diverse
plaatsen terug te zien in de con-
structie van de opleggers. “In de
ontwerpfase houden we er reke-
ning mee dat zich nergens vuil
kan ophopen waar het niet meer
te verwijderen is”, vertelt Van der
Linden. De platen op het chassis
zijn een voorbeeld van die ont-
werpfilosofie. Ze zijn namelijk niet

op de chassisbalken gelast maar
ertussen. Zo kan zich geen vuil
ophopen tussen plaat en balk. “En
bovendien scheelt het weer een
centimeter in de hoogte”, aldus
verkoper Van der Linden die als
geen ander het belang van (het
ontbreken van) hoogte voor een
oplegger kent.

Groene opleggers
Tussen alle stappen in het produc-
tieproces vinden steeds kwaliteits-
controles plaats. Na de afmontage
volgt de eindcontrole waarbij alle
componenten en specificaties nog
eens gecontroleerd worden. Wie zo
een ochtendje door het bedrijf
loopt kan het niet ontgaan, dat

kwaliteit bij Broshuis met hoofd-
letters wordt geschreven. Van der
Linden heeft daar een nuchtere
kijk op: “Onze kwaliteit is voor de
klant het goedkoopst.  Het is welis-
waar duurder in aanschaf maar
veel goedkoper in exploitatie.”
Ook op het ministerie van defensie
is men gecharmeerd van de kwa-
liteit van Broshuis, getuige het feit
dat defensie al vanaf 1992 in het
klantenbestand van de Kampense
firma is opgenomen. Op dit
moment is Broshuis in de race
voor een order van 39 stuks 7-assi-
ge hydraulisch gestuurde semidie-
pladers voor het vervoer van
Leopard-tanks en 63 stuks 4-assige
semidiepladers voor een lichter
pantserrupsvoertuig.
Terwijl de ATC-leden terug in de
kantine worden vergast op een
lunch, zijn ze getuige van de
mogelijkheden die een
Broshuistrailer biedt. Een mede-
werker van Broshuis koppelt voor
het raam van de kantine een vlak-
ke triple-uitschuifbare oplegger
aan een trekker. Brengt hem op de
maximale lengte en stuurt met
hulp van de radiografisch gestuur-
de assen door een krappe bocht.
Vervolgens schuift hij de oplegger
helemaal in, stuurt een onmoge-
lijk kort rondje om zijn eigen as en
zet de oplegger weer op zijn plaats.
Indrukwekkend! ●

Erwin den Hoed

Broshuis produceert zijn trailers op
klantspecificatie. Daarbij wordt wel
zoveel mogelijk met standaard
onderdelen van erkende leveranciers
gewerkt. Assen komen bijvoorbeeld
van SAF, BPW, ROR of Weweler.

Schijfremmen past
Broshuis alleen toe op
de MFCC’s (multifuncti-
oneel containerchassis)
met een velgmaat van
22,5 inch. Op de kleine-
re velgmaten bij de
specials worden in ver-
band met de warmteaf-
voer trommels gemon-
teerd.

Het 105e speciale chassis van dit jaar krijgt langzaam vorm in de ruwbouw.
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