SCHAMEL-AANHANGWAGEN
MET GESLOTEN OPBOUW,
3- EN 4-ASSIG,
3500 KG. BRUTO
LAADVERMOGEN

AANHANGWAGENS VAN
HAPERT; DEGELIJK EN
BETROUWBAAR
HAPERT staat al vele
decennia voor betrouwbare
kwaliteit. Voor hoogwaardige materialen en onderdelen.
Voor doordachte ontwerpen. Voor
kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer
op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende
omstandigheden. HAPERT- schamelwagens zijn in
veel Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel kennis van de producten
en persoonlijke betrokkenheid bij het merk
en de organisatie. De basisuitvoeringen van
alle schamelwagens met gesloten opbouw zijn
al zeer compleet uitgerust met twee achter
deuren voorzien van RVS hang- en sluitwerk en
dito bevestigingsmaterialen! Neem 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. Natuurlijk
is de schamelwagen met gesloten opbouw
ook leverbaar met zijdeur, zijklep, rolluik en/
of achterklep met anti-slip coating. Ook kunt u
kiezen voor een extra koelaggregaat, spoiler of
afgeschuinde voorzijde.

model V

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

model aantal banden- afmetingen inwendig in mm. ca. laadvloerbruto laadca. eigen
V
assen
maat
lengte breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
V 3500
3 195/50 R13 5050
2000
1800
780
3500
1300
V 3500
3 195/50 R13 6050
2200
2100
780
3500
1570
V 3500
3 195/50 R13 7050
2400
2300
780
3500
1870

 Optie: Verschillende soorten ramen/vensters mogelijk
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“Met mijn HAPER!”T
loopt alles gesmeerd

WWW.HAPERT.COM

SCHAMEL- AANHANGWAGEN
MET GESLOTEN OPBOUW,
2 ASSIG,
2700, 3000 EN 3500 KG.
BRUTO LAADVERMOGEN

model V

AANHANGWAGENS VAN HAPERT; VEELZIJDIG IN GEBRUIK
HAPERT is al vele jaren hét topmerk in de aanhangwagenbranche. In de Benelux
is HAPERT onbetwist marktleider in het segment lichte aanhangwagens met een
oplooprem. Gebruikers weten dat de HAPERT - aanhangwagens stuk voor stuk
kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.
Alle schamelwagens van HAPERT zijn uitgerust met een compleet gelast en volbad

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

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 vloerplaat is standaard uitgevoerd in multiplex met
een antislip toplaag.
Het 2-assige model V is leverbaar tot een bruto laadvermogen van 3500 kg. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen variërend in lengte van 4000 tot 8000 mm.,
in breedte van 1600 tot 2400 mm. en tot een opbouwhoogte van 2500 mm.

Wijzigingen voorbehouden, code 124-2

model aantal banden- afmetingen inwendig in mm. ca. laadvloerbruto laadca. eigen
V
assen
maat
lengte breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
V 2700
2 195/50 R13 5050
2000
1800
780
2700
1180
V 3000
2 195/50 R13 6050
2200
2100
780
3000
1450
V 3500
2 195/50 R13 7050
2400
2300
780
3500
1750
 Voor verdere technische informatie betreffende afmetingen, ledig gewichten en vele, andere mogelijkheden,
zie de website: WWW.HAPERT.COM of informeer bij de deskundige HAPERT-dealer bij u in de buurt.
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en ik
“Met mijn HAPERTthbuis!”
van alle markten

WWW.HAPERT.COM

