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koelwagen

KOEL-AANHANGWAGENS VAN HAPERT: IJSKOUD DE BESTE!
De professionele koelwagen- modellen R “55” en “25” zijn standaard voorzien
van een zelfdragend onderstel, 2 achterdeuren voorzien van RVS hang- en
sluitwerk en dito bevestigingsmaterialen en een, op de versterkte voorwand
gemonteerde, koel-unit (incl. CEE stekker met elektrische aansluitsnoer en
220V binnenverlichting te bedienen vanaf de koelunit (foto 21)).

Model R ‘’55”:
Dit model is, af fabriek, de meest complete
koelwagen uit het HAPERT programma
en wordt standaard geleverd met:
- e en standaard afmeting (buitenwerkse maat)
van 2500 mm x 1300 mm.
- v erschillende opbouw hoogtes: 1500 mm.,
1800 mm of 2100 mm.
-w
 anden (uit één stuk), dak én vloer uitgevoerd in 55 mm. dikke polyester panelen
met een kern van isolatiemateriaal.

doorgang
achter
1220x1520
1420x1820
1220x1480
1220x1480
1220x1780

kunststof kap

wand- laadvloerbruto laadca. eigen
dikte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
55
520
1350
650
55
520
1350
675
25
500
750
400
25
520
1350
515
25
520
1350
530
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Model R met kunststof kap:
onderscheidend en aërodynamisch gestyld!
Deze, makkelijk te manoeuvreren, enkel-assige
aanhangwagen model R is niet alleen perfect inzetbaar
om uw waardevolle lading van A naar B te brengen,
ook voor tal van andere toepassingen is deze aanhangwagen een gewaardeerde hulp. En… mocht u een keer
met net iets teveel spulletjes op vakantie gaan dan is
dit model ook hiervoor perfect te gebruiken.
Kortom: multi-functioneel!
De zeer complete basis uitvoering is uitgerust met een
opvallende, slagvaste kunststof kap en wordt standaard
geleverd met licht grijze wanden en een naar beneden
scharnierend achterbord.
Leverbaar is dit model in 2 afmetingen:
- 2500 x 1300 x 1050 mm. (kaphoogte ca. 650 mm.)
- 3000 x 1500 x 1400 mm. (kaphoogte ca. 1000 mm.)

- een achterkader kompleet van RVS en de
achterdeuren zijn voorzien van
2 achterdeursluitingen (foto 20).
- aan de binnenzijde is de aanhangwagen
voorzien van aluminium stootranden
op de voor- en zijwanden.
- de 55 mm. dikke vloer is naar keuze voorzien van een speciale, gegoten coating
of een aluminium tranenplaat.

Een aantal interessante opties is te leveren zoals:
- witte of donker grijze wanden
- verhoogde wanden inclusief 2 achterdeuren
i.p.v. achterbord.
- bruto laadvermogen 1500 kg. ipv 1350 kg.
Neem gerust eens contact op met uw HAPERT-dealer in
de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM en laat u informeren over de vele extra accessoires en opties.

model ca. afmetingen inwendig in mm. laadvloerbruto laadca. eigen
R met kap lengte breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
R ongeremd 2500
1300
1050
500
750
270
R 1350
2500
1300
1050
520
1350
330
R 1500
3000
1500
1400
530
1500
400

model

R

A A N H A N G WA G E N S

Wijzigingen voorbehouden, code 328-3

Model R ‘’25”:
Bij deze degelijke koel-aanhangwagen zijn de wanden en het dak uitgevoerd
in 25 mm. dikke polyester panelen met een kern van isolatiemateriaal en 2
achterdeuren met 1 stuks RVS sluiting (foto 19). Tal van functionele opties
zijn mogelijk zoals een speciale coating op de multiplex vloer, een aluminium
tranenplaat op de bodem, aluminium stootranden, uitzetsteunen (foto 25),
zijdeur(en) (foto 22) enz. De standaard (buitenmaat) afmeting is 2500 x 1300
mm. Daarnaast is het model R “25” leverbaar in vele afmetingen tot 4000 mm.
lengte, een breedte van 1800 mm. en een hoogte van 2100 mm.

model
afmetingen inwendig in mm.
R met 2 a.d. lengte breedte hoogte
R 1350
2440
1220
1520
R 1350
2440
1220
1820
R ongeremd 2500
1290
1515
R 1350
2500
1290
1515
R 1350
2500
1290
1815

R

AANHANGWAGENS MET gesloten
opbouw, wielen naast de
laadvloer, ENKEL-ASSER

ens,
“HAPERT aanhangtweakgeuze!”
voor elk project de bes
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Optie: aanhangwagen voor- 
zien van imperiaal uitgevoerd
in aluminium of staal (gegalvaniseerd). Ook te leveren
met een ladderrol aan de
achterzijde.

Chassis kompleet gelast en volbad verzinkt. Alle 
aanhangwagens zijn voorzien van een steunwiel en de
geremde modellen van een geschroefde V-dissel.

R
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COMFORTABEL EN BETROUWBAAR: DE VERKOOPWAGENS VAN HAPERT!
HAPERT staat alle vele decennia voor betrouwbare kwaliteit. Hiervoor maken we gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen en onderdelen! Mede hierdoor onderscheiden de doordachte HAPERT-aanhangwagens zich op het
gebied van veiligheid, veelzijdigheid en gebruikersgemak.
Alle HAPERT - Verkoopwagen- modellen zijn zodanig ontworpen en opgebouwd zodat u optimaal uw
werkzaamheden kunt verrichten.

Af fabriek zijn de aanhangwagens model R
uitgerust met:
- een compleet gelast en volbad verzinkt
chassis
- de wanden zijn uitgevoerd in 25 mm dikke
polyester panelen met een kern van isolatiemateriaal
- de vloerplaat is standaard uitgevoerd in
multiplex met een antislip toplaag
- bruto laadvermogen van 1350 kg.
- royale afmeting (l. x b. x h.):
ca. 3500 x 2000 x 2300 mm.
- wielen met band geïntegreerd in wielkasten
- met rechts een verkoopklep
- in de achterzijde een toegangsdeur geplaatst
- met op elke hoek een uitdraaibare steun
gemonteerd

Disselbak (multiplex/aluminium profielen), 
buitenmaat 990x405x690 mm. (ook in andere maten leverbaar).
AANHANGWAGENS VAN HAPERT; PRAKTISCH EN VEELZIJDIG IN GEBRUIK!
Voor het vervoer van allerlei soorten goederen en materialen zijn de gesloten HAPERT- aanhang
wagens optimaal uitgerust! Alle gesloten modellen R worden standaard geleverd met een compleet
gelast en volbad verzinkt chassis. De wanden zijn uitgevoerd in 15 mm. dikke panelen met een
meervoudig gelaagde multiplex kern of 25 mm. dikke polyester panelen met een kern van isolatiemateriaal. De zeer complete basis uitvoering van alle R- modellen met gesloten opbouw is uitgevoerd met 2 achterdeuren en voorzien van RVS hang- en sluitwerk en RVS bevestigingsmaterialen.
Daarnaast zijn vele functionele opties te leveren zoals:
- zijdeur(en) (foto 1)
- aluminium of kunststof rolluik(ken) (foto 7 en 12)
- zijklep(pen) (foto 11)
- laadklep (foto 4, 5 en 6)
- dubbel-uitslaande laadklep (foto 8)
- scharnierende deksel (foto 6)
- een model uitgevoerd als dekselwagen (foto 9 en 10)

DE GESLOTEN AANHANGWAGENS VAN HAPERT:
TOONAANGEVEND EN ONDERSCHEIDEND!
HAPERT is al vele jaren toonaangevend in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider
in het segment lichte aanhangwagens met een oplooprem.
HAPERT- aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel vakkennis van
de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en
de HAPERT-organisatie. Dankzij het brede assortiment vindt
U altijd wel de gesloten HAPERT- aanhangwagen die exact
beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Gebruikers weten
dat HAPERT-aanhangwagens stuk voor stuk doordachte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de
meest uiteenlopende omstandigheden.

 Scharnieren, sluiting(en) en
bevestigingsmaterialen van
RVS.
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Tal van functionele opties en interessante
accessoires zijn mogelijk zoals:
- andere afmetingen variërend in:
lengte van 2000 tot 4000 mm.,
breedte van 1100 tot 2400 mm.
verschillende opbouwhoogtes tot 2300 mm.
- vloer voorzien van speciale coating of
aluminium tranenplaat
- extra verkoopkleppen
- disselbak in kunststof of van multiplex

UITGEBREID AANBOD VAN ORGINELE ACCESSOIRES.
Ook kunt u kiezen uit tal van praktische accessoires zoals een spoiler (foto 2), een afgeschuinde
voorzijde (foto 3), ramen, (dak)luiken, imperiaals (foto 9 en 12) met of zonder ladderrol, een
reservewiel, uitzetsteunen, een kunststof of houten disselbak enz.

 Handgrepen aan de voorzijde voor het makkelijk
rangeren van de aanhangwagen.
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Zoekt u een andere afmeting? (Leverbaar tot 4000 mm. 
lengte, 2400 mm. breedte en 2300 mm. hoogte).
Voor meer informatie hierover en over de volledige reeks orginele
HAPERT-accessoires kunt u vrijblijvend contact opnemen met de
HAPERT-dealer bij u in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM
voor de bijna ongekende mogelijkheden.

“HAPERT
aanhangwagens,
voor elk project
de beste keuze!”
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model
R met 2 a.d.
R ongeremd
R 1350
R 1350
R 1350
R 1350
R 1500
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afmetingen inwendig in mm. laadvloerbruto laadca. eigen
lengte breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
2500
1300
1500
500
750
370
2500
1300
1500
520
1350
425
2500
1300
1800
520
1350
455
3000
1300
1800
520
1350
510
3000
1500
1800
520
1350
530
3000
1500
1800
530
1500
550
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“Met mijn HAPERT
ben ik van alle
markten thuis!”
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