
 

 

 

De autotransportwagen 
Grote machines 

 
Wij zijn hele grote machines. Wij kunnen dingen bouwen, slopen, tillen, hakken, zagen, malen, slepen 

en graven. Dat is wat we doen. Dit is de autotransportwagen, die heel veel auto’s kan vervoeren. 

Wij zijn hele grote machines. We kunnen dingen bouwen. Wij zijn hele grote machines. We kunnen dingen 

slopen. Tillen, hakken, zagen, malen, slepen en graven is wat we doen, want daar zijn hele grote machines 

voor bedoeld. Hele grote machines.  

Kijk, een autotransportwagen. Hij is heel erg lang. Straks staat hij vol met auto’s. Eerst worden de rijplaten 

uitgeschoven. Zo worden alle auto’s worden op een platform gereden. Hij moet voorzichtig rijden. Het is 

belangrijk dat de auto’s worden vastgezet, want anders kunnen ze eraf rollen. Het lijkt wel alsof de 

vrachtwagen in een lift staat. Nu is er onder de vrachtwagen ruimte voor nog een auto.  

Ik weet wat dit is, het is een meetstok. Als de meetstok het dak van de auto raakt, is de oplegger te hoog. Als 

dat gebeurt, moet de auto worden verplaatst zodat hij niet vast komt te zitten in een tunnel, maar hij was niet te 

hoog. Deze keer niet, in elk geval. Nu rijdt hij de laatste auto’s de oplegger op. Zo, alle auto’s zijn aan boord, 

ook het busje. 

 De auto’s worden bezorgd bij de garage. Daar kunnen de mensen die de auto gekocht hebben hem ophalen. 

De chauffeur is een paar dagen van huis. Hij heeft zijn knuffel bij zich. Kun je tellen hoeveel auto’s er op zijn 

oplegger staan? 

Acht auto’s. 
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