
Rij in alle comfort.  
Schenk je voertuig 
Trapmann luchtvering. 

maximize capacity, suspend discomfort

oplossingen voor 
VOLKSWAGEN



VERHOOG UW VEILIGHEID & COMFORT
 

Luchtvering speelt een steeds belangrijkere rol in de autosector.  

Zowel voor personenwagens als bedrijfswagens is het onmisbaar  

geworden. Luchtvering biedt niet enkel een beter comfort, het  

verbetert ook het rijgedrag van het voertuig. Dit zorgt ervoor dat 

het rijden in alle omstandigheden (onbelast en/of zwaar geladen) 

een aangename ervaring blijft. Trapmann airsuspension biedt je drie  

mogelijke  oplossingen, aangepast aan elk merk en model.

VERSTERKTE vering
 

Monteren van verzwaarde schroefveren is een niet-regel-

bare oplossing voor het veerprobleem. Verzwaarde vering 

zorgt er voor dat het voertuig weer op de oorspronkelijke of 

hogere rijhoogte komt. De veerweg neemt dus weer toe en de 

stabiliteit wordt verhoogd. Deze oplossing wordt toegepast bij  

voertuigen die continu met een zware lading rijden.

HULP luchtvering
 

Een hulpluchtvering (VB-SemiAir) kan handmatig ingesteld 

worden. Bij een voertuig met bladveren wordt een luchtbalg  

extra bijgeplaatst tussen het chassis en de achteras.  

Deze luchtbalg ondersteunt de bestaande bladveer. Bij een  

voertuig met schroefveren worden deze veren vervangen 

door luchtbalgen. De luchtbalgen worden apart geregeld zodat 

de hoogte aan elke kant manueel kan aangepast worden.
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VOLAUTOMATISCHE  luchtvering
 

Bij een volautomatische luchtvering (VB-FullAir) wordt 

de bestaande blad- of schroefvering vervangen door 

een volledig luchtveringsysteem.  Dit luchtveringsysteem  

filtert automatisch, zonder interventie van de chauffeur, 

de oneffenheden in het wegdek waardoor het rijcomfort 

sterk toeneemt. Tijdens het rijden wordt de luchtvering  

volgens de vooraf ingestelde rijhoogte automatisch geregeld.  

De luchtvering kan ook handmatig ingesteld worden.
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HULP
LUCHTVERING

VOLAUTOMATISCHE  
LUCHTVERING

OP DE ACHTERAS

CADDY 
CADDY MAXI

CRAFTER FWD
CRAFTER AWD | RWD

CRAFTER DRW

T5 - T6

CADDY MAXI
WAV

AMAROK
V6 € 4.361 

€ 3.100 

€ 4.485 
€ 4.585
€ 4.800

€ 2.950 

€ 3.665 

PRIJZEN VANAF *  

€ 1.450  
€ 1.450  
€ 1.550 

€ 4.975 

VOLAUTOMATISCHE 
LUCHTVERING OP 

VOOR- EN ACHTERAS

* Alle vernoemde prijzen zijn inclusief  plaatsing, exclusief  BTW en homologatiekosten 
 

ALLE MODELLEN IS1  
CRAFTER: Optie IS1 + tweede batterij moet steeds aanwezig zijn voor volautomatische luchtvering 

CRAFTER: Chassis-cabine: 8FK, 8FD, 8FB of  8F  |  Van: 8FK of  8FD 



WAAROM TRAPMANN AIRSUSPENSION?

ADVIES & SERVICE SINDS 1960
 
Met meer dan 50 jaar ervaring in de autosector mag Trapmann zich als  

volwaardige en hoogkwalitatieve partner aanbieden. We innoveren en  

investeren voortdurend in nieuwe technologieën om de best mogelijke 

oplossing te kunnen voorstellen.

EEN SOLIDE TEAM & EIGEN WERKPLAATS

Trapmann beschikt over een eigen atelier (> 1200m2) waarin dagelijks 

hoogtechnologische aanpassingen in voertuigen worden afgewerkt.  

Onze techniekers zijn professionals die getraind zijn om een nauwkeurige 

uitvoering en verzorgde aanpassing van uw voertuig te realiseren.

ERKENDE CONSTRUCTEUR

Trapmann is een erkende constructeur conform de Europese  

kaderrichtlijn 2007|46 en is de Belgische invoerder van VB AIRSUSPENSION.  

We kunnen zowel lichte vracht, bestelwagens, pickups, 4x4 en  

personenvoertuigen van een luchtvering voorzien.



AUTO-AANPASSINGEN VOOR MENSEN 
MET EEN MOBIELE BEPERKING
 

Als directe partner van Trapmann Airsuspension is Trapmann  

auto-aanpassingen gespecialiseerd in het aanpassen van voertuigen 

voor mensen met een mobiele beperking. Door continu te innoveren en  

te investeren in nieuwe technologieën biedt Trapmann oplossingen om 

ervoor te zorgen dat iedereen met een beperking, rolstoelgebruikers 

en senioren hun mobiele vrijheid kunnen herwinnen.

Trapmann
Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

functies op het stuur oplossingen op maat pedaalaanpassingen

ZELF  
RIJDEN

gas & rem

zelf 
rijden 

mee 
rijden 

in groep 
mee 

rijden veilig 
rijden 



laadsystemen draaizetels bodemverlagingen

rolstoelvergrendelingen gordels

MEE  
RIJDEN

vloeren zetels plateauliften oprijplaten

IN GROEP  
MEE RIJDEN

VEILIG 
MEE RIJDEN

Contacteer ons voor meer info: Trapmann nv | Satenrozen 3 2550 Kontich | 03 326 13 07 | info@trapmann.be | www.trapmann.be

CADDY MAXI



VERKOOP & ADVIES 
Nederlandstalig | Franstalig  
Christophe Minne  
0475 25 27 29  
christophe.minne@trapmann.be 
E.  info

Pierstraat

Satenrozen 3

E19 richting  Brussel
Afrit 7 Kontich

E19 richting  
AntwerpenAfrit 7 Kontich

ST. RITA COLLEGEK
eizersh

o
ek

N171

N171 richting Aartselaar

N171 richting Kontich

BEZOEK ONZE SHOWROOM
Trapmann nv
Satenrozen 3 | 2550 Kontich
T.  03 326 13 07 
F.  03 326 11 36
E. airsuspension@trapmann.be 
W.  www.trapmann.be

Trapmann  

airuspuspension

Rand 7 Z.3

BELGISCHE  
INVOERDER VAN 


