your best friend, everywhere!

De Amigo
Deze solide ongeremde bakwagen met aluminium wanden en een vlakke achterklep
heeft een antislip laadvloer van 210 cm lang en 114 cm breed. Hij is uitgerust met
dezelfde robuuste, zeer gemakkelijk te bedienen sluitingen, als zijn professionele
HAPERT-familieleden. U bent niet meer afhankelijk van bindhaken onder de wagen
want de bindogen kunnen dankzij slimme montagegootjes
(aan binnen- én buitenzijde)
in de wanden flexibel
gepositioneerd worden!
Het vastzetten van de lading
wordt daarmee kinderlijk
eenvoudig. Bovendien
zijn de montagegootjes
uitgangspunt voor opties als
een bindreling, een ladingnet, een afdekzeil en zelfs
een deksel. U kunt ze allemaal zelf
eenvoudig monteren en demonteren.
>> De Amigo, overal uw beste vriend! <<
Enkele specificaties:
35 cm hoge aluminium wanden.
210 cm lang, 114 cm breed.
Bruto laadvermogen: 750kg.
Eigen gewicht slechts 145 kg!
Ongeremd.
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Vele opties mogelijk zoals:
Bindogen (foto 1)
Vloermat (foto 1)
Uitzetsteunen (foto 2)
Vlak zeil of huif
Optie-pakketten (z.o.z.)
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Optiepakket Starter
Met het Starter-pakket hebt u alle belangrijke
basisopties voor uw Amigo. Het steunwiel
zorgt ervoor dat uw aanhangwagen ook met
volle lading makkelijk aan te koppelen is. Door
het gebruik van de flexibel te positioneren
bindogen en bijpassende spanbanden is het
goed vastzetten van de lading gemakkelijker
dan ooit. Het koppelingsslot zorgt er voor dat
uw beste vriend niet vreemd gaat!
■

Steunwiel met klem
te monteren bindogen
(set van 4 stuks)
Spanbanden (set van 2 stuks)
Koppelingsslot

■	Flexibel
■
■

(Alle opties zijn ook los verkrijgbaar)
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Optiepakket Home & Garden
Het voorrek en de bindreling gebruikt u voor
de wat langere en hogere ladingen. Met deze
opties kunt u de lading aan de buitenzijde van
de aanhangwagen vast te zetten. Het bijgeleverde ladingnet zorgt er voor dat een lichte
lading ook tijdens het rijden in de bak blijft.
Dit optiepakket geeft bovendien een professionele uitstraling aan uw aanhangwagen.
De Amigo, de beste vriend bij het klussen en
tuinieren.
■
■
■

Stapelrek
Bindreling
Ladingnet

(Alle opties zijn ook los verkrijgbaar)

Optiepakket Home & Garden XL
Met het Home & Garden XL-pakket vergroot
u de inhoud van de bak met bijna 100%.
De 30 cm hoge opzetborden maken van
uw Amigo een stoere volumetransporter.
Het bijgeleverde afdekzeil zorgt er voor dat
de lading droog en in zijn geheel op de plaats
van bestemming komt. De Amigo, de grote
vriend bij het klussen en tuinieren.
■
■

Opzetborden (30 cm hoog)
Afdekzeil

(Alle opties zijn ook los verkrijgbaar)

