
“HAPERT aanhangwagens,

voor elk project de best
e keuze!”

OPEN BAKWAGEN,
ENKEl-ASSER model R

AANHANGWAGENS

WWW.HAPERT.COM



AANHANGWAGENS VAN HAPERT; 100% BETROUWBAAR. 
HAPERT is al vele jaren hét topmerk in de aanhangwagen-
branche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider 
in het segment lichte aanhangwagens met een oplooprem. 
HAPERT- aanhangwagens zijn in vele Europese landen ver-
krijgbaar via professionele dealers met veel vakkennis van 
de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk 
en de HAPERT-organisatie. 

model r
Kompleet gelast en volbad verzinkt, 

geremde uitvoeringen met geschroefde V-dissel

�Bindhaken zijdelings en aan voorzijde
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Dankzij het brede assortiment 
vindt U altijd wel de HAPERT- 
aanhangwagen die exact 
beantwoordt aan uw persoon-
lijke wensen. Gebruikers weten 
dat HAPERT-aanhangwagens 
stuk voor stuk doordachte 
kwaliteitsproducten zijn die 
zichzelf keer op keer bewijzen 
onder de meest uiteenlopende 
omstandigheden. 



 Versterkt voorrek

“Mijn HAPERT is

geknipt voor elke klus!”



HET MODEl R IS 
EEN OERDEGElIJKE, 

ENKEl-ASSIGE BAKWAGEN 
met een compleet gelast en volbad 

verzinkt casco. De geremde aan-
hangwagens zijn voorzien van 

een geschroefde V – dissel, bij de 
ongeremde versies is een pijpdis-

sel gemonteerd. Alle modellen zijn 
uitgevoerd met een gemakkelijk te 

bedienen steunwiel.  
De zeer complete basisuitvoering 

met rubbergeveerde as, bindreling 
en versterkt voorrek is leverbaar in 

diverse gewichtsklassen tot  
1500 kg. bruto laadvermogen.
De zijwanden zijn (inclusief de 

reling) 45 cm. hoog en verkrijgbaar 
in diverse kleuren multiplex met 
kunststoflaag (antraciet is stan-

daard), dubbelzijdig geanodiseerd 
aluminium (foto 2) of volbad verzinkt 

staal (foto 1). De vloer bestaat uit een 
multiplex vloerplaat met een ant-slip 
laag. (Als optie kan de vloer voorzien 
worden van een stalen- of aluminium 

tranenplaat.)

Bindhaken en uitzetsteun-
montage plaatjes aangelast
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Zoekt u een andere afmeting? (Leverbaar tot 4000 mm. lengte en 1800 mm. 
breedte.) Informeer bij uw deskundige HAPERT-dealer in de buurt of kijk op 
WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden.

 Model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen 
  R lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 R ongeremd 2500 1300 450 500 750 225
 R 1350 2500 1300 450 520 1350 295
 R 1350 3000 1300 450 520 1350 330
 R 1500 2500 1300 450 530 1500 315
 R 1500 3000 1500 450 530 1500 360 



VERDER ZIJN ER VElE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGElIJK   
zoals (gaas-)rekwerk op de zijwanden (foto 4 en 5), scharnierend voorbord met 
uitneembaar voorrek (foto 6), afschermbeugels (foto 7), oprijklep (foto 8 t/m 10), 
oprijbalken; zowel op te bergen onder de wagen als scharnierend aan de achterzij-
de (foto 11), reservewiel en uitzetsteunen. Ook leverbaar als chassis met of zonder 
multiplex vloerplaat (foto 3). 

“Op mijn HAPERT 

kan ik altijd bouwen!”
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oPTIe:

meT HUIF
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UW lADING IS GOED AFGESCHERMD MET EEN HAPERT-HUIF!
Alle HAPERT modellen zijn zowel leverbaar met een vlak zeil (foto 
14) als huif. De huiven zijn te verkrijgen in verschillende hoogtes 
(standaard hoogtes 1200, 1500, 1800 en 2100 mm.), kleuren 
(grijze kleur is standaard) en uitvoeringen zoals bijvoorbeeld met 
een achterklep in een vast frame (foto 15 en 16). Standaard is het 
huif voorzien van een stabiel, afneembaar frame (het dakframe is 
afgeschuind) en een zeildoek wat 4-zijdig te openen is. Het huif 
wordt geleverd met kunststof, draaibare zeilbeugels en een elasti-
sche zig/zag (lasso-) sluiting van boven naar beneden.

Kunststof, draaibare zeil-
beugels (optie: zeilsnoer)

VElE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGElIJK.
Uiteraard zijn, net zoals bij de aanhangwagens, ook bij de 
HAPERT - huiven vele opties en accessoires mogelijk: speciale 
kleur zeildoek (foto 16 en 17), zeilsnoer, zeil(aanspan)-rubbers 
(standaard vanaf 1810 mm huif-hoogte; foto 15, 16 en 17), 
voorzijde afgeschuind of een spoiler aan de voorzijde, extra 
huifplanken, speciale sluitingen en/of openingen in het 
zeildoek, een lichtbaan in het dak enz. Vraag de erkende 
HAPERT dealer gerust voor meer informatie; zij helpen u 
graag verder!

Afgeschuind huifdak Zig/zag (lasso-) sluiting met elastisch koord 

“HAPERT aanhangwagens,

voor elk project de best
e keuze!”
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