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Het kiepautovervoer1
Het kiepautovervoer houdt zich voornamelijk bezig met het vervoer van losgestorte goederen. Van de 
losgestorte goederen als zand, grind, klei en verbrandingsslakken, wordt in Nederland bijna 60% over 
de weg en ruim 40% door de binnenvaart vervoerd. Vervoer per spoor van dit soort goederen vindt 
nauwelijks plaats. Binnen de soort producten die vervoerd worden, neemt het product zand de belang-
rijkste plaats in. Er zijn echter ook andere producten, die met een kiepauto vervoerd kunnen worden.

Product Percentage van het totaal

Zand 37%

Grond 21%

Asfalt 10%

Grind   7%

Puin   7%

Bouw- en sloopafval   7%

Verontreinigende grond   4%

Overige (takken, machines etc.)   7% 

Het kiepautovervoer speelt zich voornamelijk binnen de regio af. De af te leggen afstanden blijven 
vaak beperkt. Voor het vervoer van speciale soorten zand worden soms wel lange afstanden gelegd. 
In 1993 werden in het binnenlands vervoer per kiepauto ongeveer 5 miljoen zendingen vervoerd. 
Het ging hierbij om ruim 100 miljoen ton vervoerd gewicht. De totale afgelegde afstand bedroeg circa 
100 miljoen kilometers. 
Veelal is er sprake van een combinatie van rijden over verharde en onverharde wegen. Uit het onderzoek 
blijkt dat grensoverschrijdend vervoer, vaak bij grensplaatsen beperkt plaatsvindt. Slechts 27% van de 
bedrijven heeft hiervoor een vergunning. Maar 20% maakte hiervan wel eens gebruik. De bedrijven in 
het kiepautovervoer hebben over het algemeen een kleinschalig karakter. 

De gemiddelde onderneming heeft:
• 9 medewerkers overhead (administratief, directie enzovoort);
• 6 kiepautochauffeurs (fulltime en parttime);
• 5 kiepauto’s;
• 1 containerauto;
• 0,5 andere vrachtauto; 
• 1,5 aanhangwagens/opleggers;
• 1 graafmachineshovel enzovoort.

De opdrachtgevers van de kiepautovervoerbedrijven zijn zeer verschillend en vaak particulieren. 
De belangrijkste zijn de aannemers in de grond, weg- en waterbouw. Ook komt het vaak voor dat 
materieel en personeel aan collega’s wordt verhuurd. Gemeentelijke en provinciale overheden maken 
eveneens gebruik van de diensten van kiepautovervoerbedrijven. Denk hierbij aan de gladheidbestrijding. 
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Het kiepauto2
Voor het vervoer van zand, grond, grind enzovoort over de weg, wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt 
van kiepauto’s. In Nederland rijden circa 9.500 van dergelijke voertuigen rond. Deze voertuigen zijn 
zodanig geconstrueerd dat er zowel op verharde als onverharde wegen (in het terrein) efficiënt mee 
kan worden gereden. Belangrijk is natuurlijk ook dat de lading snel en gemakkelijk kan worden geladen 
en gelost.

2.1 Aandrijflijn

De aandrijflijn van een kiepauto bestaat uit de motor, de koppeling, de versnellingsbak, de cardanas, 
de achteras met differentieel, steekassen en eventueel de naafreductie.

Motor
De motor is de krachtbron van de kiepauto en is meestal een dieselmotor. 
Vermogen is de prestatie die een motor levert en wordt uitgedrukt in pk of kW (kilowatt). 
Bij een terreinauto is het vermogen (zorgt voor de snelheid) minder belangrijk. Hier is de trekkracht 
belangrijker. De trekkracht wordt bepaald door het koppel (moment). Koppel = kracht x arm x toerental.
Bij een Formule 1 auto is de toerental hoog (snelheid) en bij een vrachtauto is toerental laag (trekkracht).
De trekkracht kan worden vergroot door: turbo, intercooling, meerdere cilinders, grotere zuigers en 
cilinders. 

Koppeling
De koppeling is veelal uitgevoerd als wrijvingskoppeling. Dit kan een enkelvoudige of dubbele droge 
plaatkoppeling zijn. Hoe zwaarder de vrachtauto, hoe groter de koppelingsplaat. Meestal wordt dan een 
dubbele koppelingsplaat (twee achter elkaar) geplaatst, dit in verband met de bodemvrijheid.
De koppeling van een kiepauto heeft het zwaar te verduren. Met name bij het gebruik van de kiepauto 
op het terrein, zal de koppeling veelvuldig in sliptoestand moeten worden gebruikt. De koppelingsplaten 
zullen hierdoor snel slijten. 
Een andere type koppeling is de vloeistofkoppeling (koppelomvormer). Koppelomvormer bestaat uit 
twee schalen met schoepen en olie. De schaal aan de versnellingsbak heet turbine en de schaal aan 
de krukas heet pomp. Hierbij wordt het aandrijfkoppel van de motor via een vloeistofstroom doorgegeven 
aan de versnellingsbak. Er treedt geen slijtage op en er is weinig kans op overbelasting van de motor.

Het koppel kan worden vergroot door: 
• De versnellingsbak;
• De tussenbak;
• Het differentieel;
• De naafreductie. 

Koppeling.
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