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Met circa 450 seriemodellen op privaat en 

zakelijk gebied behoort Humbaur tot de 

toonaangevende aanhangerfabrikanten van 

Europa. Innovatief en ervaren. Aanwezig in 

heel Europa en daarbuiten. Als een door de 

eigenaar geleid, uit de middenstand afkomstig 

familiebedrijf weten wij, wat onze klanten 

nodig hebben en hoe zij werken. Daarom 

ontwikkelen wij zeer nauwkeurig, produceren 

wij zeer zorgvuldig en testen wij onze producten 

grondig. Innovatieve ideeën, zeer moderne 

productie, duidelijke gerichtheid op kwaliteit en 

een competente en uitgebreide begeleiding – 

dat zijn onze sterke punten. Sterke punten die 

wij in dienst van onze klanten stellen.

Ulrich Humbaur 

Gesellschafter, bedrijfsleider / CEO      
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Jarenlange ervaring

Als een van de leidende fabrikanten van autoaanhangwagens  

produceren wij jaarlijks ca. 50.000 aanhangwagens en 

trailers. Sinds de vestiging van de onderneming hebben wij al 

meer dan 500.000 voertuigen geproduceerd, de 500.000-ste 

aanhangwagen verliet in het 1e kwartaal in 2010 de fabriek 

in Gersthofen. 

De in decennia verworven kennis wordt tegenwoordig 

weerspiegeld in elk van onze aanhangers.  

Hoog kwaliteitsbesef

Solide en duurzaam – dat moet een aanhanger zijn. Daarom 

gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige componenten 

en letten wij altijd op een eersteklas verwerking. 

Voordat een aanhanger onze fabriek verlaat, controleren 

hooggekwalificeerde technici elk afzonderlijk detail. 

Als bijzondere aanduiding worden de paardentrailers 

gemarkeerd met de door onszelf ontwikkelde Humbaur-

kwaliteitsstempels (afhankelijk van de uitvoering).*

Veelzijdigheid en flexibiliteit 

Wij bieden onze klanten flexibele en veelzijdige 

transportoplossingen op het gebied van 750 kilogram tot 

19 ton totaalgewicht. Zowel private als zakelijke klanten 

kunnen bij ons altijd een passend transporthulpmiddel voor 

de meest verschillende toepassingen vinden.

Ruim assortiment aan accessoires

Naast een uitgebreide standaarduitrusting bieden wij voor 

elk aanhangermodel een royale keuze aan bijpassende 

accessoires. Daarmee kan elke klant met behulp van 

verschillende componenten een exact op zijn eigen 

behoeften afgestemde aanhanger samenstellen.

Klantenservice

Een uitgebreide begeleiding voor aanhangers tot 3,5 

ton krijgt u bij uw lokale specialist. Bij aanhangers vanaf 

5 ton bevat ons brede dienstverleningsspectrum ook een 

directe service. Ongeacht of het om de bevoorrading van 

reserveonderdelen of eenvoudig om hulp bij het gebruik 

van uw aanhanger gaat – Humbaur staat altijd voor u klaar.

Hypermoderne fabricageprocessen

Kwaliteit begint bij het detail – dat wil zeggen dat Humbaur 

uitsluitend voertuigcomponenten van bekende fabrikanten 

gebruikt. Door ervaringen met onze leveranciers uit 

te wisselen, kunnen wij onze producten voortdurend 

verbeteren.

made in germany

Elk van de ca. 450 seriemodellen wordt daarbij altijd volgens 

de meest actuele stand van de techniek ontwikkeld en 

geproduceerd. Zo waarborgen wij altijd eersteklas kwaliteit – 

kwaliteit made in Germany.

* Het gaat om Humbaurs speciale kwaliteitsstempel

HumbAuR - KwALITEIT EN ERVARINg



4

SERIE 7000

KwALITEITSSTEmpEL
HumbAuR

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

Een veilig rijgevoel voor u  
en uw paard...

... daarvoor staat ons eigen CHAMP-FAHRWERK 
(onderstel) kwaliteitsstempel. Het Humbaur CHAMP-
FAHRWERK (onderstel) biedt door zijn gegalvaniseerde 
dwarsbalkonderstel optimale stabiliteit en daardoor 
maximale veiligheid. De trek- en schuifkrachten wor-
den direct naar het onderstel geleid en zorgen met een 
laag zwaartepunt en de optionele CHAMP-Octagon-
wielschokdempers voor een rustig rijgedrag voor ruiter 
en paard. 

Het CHAMP-FAHRWERK (onderstel) is daardoor uiter-
mate geschikt voor extreme belastingen op terreinen.

Zeer comfortabel: De lage laadhoogte en de vlakke 
oploophoek voor een gemakkelijke begaanbaarheid.
 
Zeer praktisch: Alle framecomponenten en assen kun-
nen bij beschadiging afzonderlijk worden vervangen.

Alle Humbaur paardentrailers zijn standaard uitgerust 
met ons CHAMP-FAHRWERK (onderstel) .

Samengevat: 

•	 Optimale	stabiliteit	in	de	lengte	van	de	aanhangers	van-
wege	doorlopende	framedwarsbalken	van	massieve,	in	
een	dompelbad	gegalvaniseerde	staalprofielen	

•	 Trek-	en	schuifkrachten	worden	direct	naar	het		
onderstel	geleid

•	 Gunstig	zwaartepunt	en	vlakke	oploophoek

•	 Optionele	CHAMP-Octagon-wielschokdempers	met		
optimale	fijnafstemming	op	de	beladingstoestand		
van	de	aanhanger

•	 Massieve	onderrijbeveiliging	van	schuin	afgewerkte		
staalplaat,	gegalvaniseerd	en	bepoederd

•	 Dwarsliggers	tussen	de	lengteprofielen	ingeschroefd

•	 Zeskantige	rubberen	veerassen	in	de	dwarsbalken		
geïntegreerd,	met	afzonderlijke	wielophanging

4
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CHAmp-FAHRwERK
(ondERstEl) 
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SERIE 7000

KwALITEITSSTEmpEL
De dubbele bescherming voor de 
duurzaamheid van uw voertuig...

… ligt ons na aan het hart. Daarom is gewerkt  
aan een speciale techniek van de veredeling –  
– FEuERvERzinKt+PulvERbEsCHiCHtEt (het 
gegalvaniseerd + bepoederd).

Door deze unieke methode– eerst het galvaniseren 
en dan poederspuiten – ontstaat een dubbele 
bescherming tegen corrosie.

Het galvaniseren vormt de eerste bescherming 
tegen corrosie; poederspuiten zorgt voor de tweede 
beschermlaag en een glanzend voorkomen.

Vooral bij scharnieren, randen en hoeken en de 
boorgaten kan zo een hoger beschermingsmechanisme 
effect sorteren dat voorkomt dat juist op deze 
gevoelige plaatsen uitwendige invloeden een kans 
hebben.

Alle Humbaur paardentrailers van de modelseries  
mAXImuS, pEgASuS, ATIS, mADERo, CARRuS, 
RApID / RApID ALu, CLEoN, TRIo en ISLAND zijn 
gemarkeerd met dit bijzondere stempel. 

Samengevat: 

• Dubbele bescherming tegen corrosie

• Aantrekkelijk voorkomen

• Bij schade probleemloos te herstellen

Staal

1. Galvaniseren

Staal

= Bescherming
tegen corrosie

Kunststoff

Gummimatte
Alublech2. Poederspuiten

x2

HumbAuR

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen
6
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FEuERvERzinKt+ 
PulvERbEsCHiCHtEt

(HEt GEGAlvAnisEERd + bEPoEdERd)
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SERIE 7000

KwALITEITSSTEmpEL
Een extreem duurzame bodem  
voor u en uw paard...

... daarvoor staat ons eigen ALUBICOMP-BODEN (bodem) 
kwa-liteitsstempel. De Humbaur ALUBICOMP-BODEN 
(bodem) komt zijn beloften na. Deze is niet alleen resistent 
tegen vocht, maar verhoogt door zijn geringe eigengewicht 
ook de maximale belasting van uw paardentrailer. Dankzij 
zijn doordachte opbouw kan deze niet verrotten en is 
deze onvervormbaar, waardoor het oppervlak niet wordt 
beschadigd. De bodem wordt gekenmerkt door zijn 
duurzaamheid. 

De ALUBICOMP-BODEN (bodem) is een aluminium 
kunststof-bodem die probleemloos is opgewassen tegen 
de belastingen, waaraan een paardentrailer wordt bloot-
gesteld.

De constructie van sandwichpanelen is samengesteld 
uit twee deklagen die bestaan uit een speciaal 
bedekte aluminiumplaat en een harde schuimkern 
van polypropyleen. De speciale deklaag van de 
aluminiumplaten voorkomt oxidatie, bijv. door ammoniak 
uit de uitwerpselen van paarden.

Alle Humbaur paardentrailers van de modelseries  
mAXImuS, pEgASuS en CARRuS zijn standaard uitge-
rust met de ALubIComp-boDEN (bodem). bij de andere 
model-len is deze optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling.

Samengevat: 

• Resistent tegen opname van vocht

• Vormstabiel en resistent tegen krassen

• Resistent tegen ammoniak

• Gering eigengewicht, daardoor hogere maximale belasting

polypropyleen

plaat van 
aluminium

rubbermat

HumbAuR

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel, ALUBICOMP-BODEN (bodem) bij de MAXIMUS en PEGASUS alleen in de daadwerkelijke staande 
omgeving van het paard / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

8
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AlubiCoMP-bodEn
(bodEM) 
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SERIE 7000

KwALITEITSSTEmpEL
Een optimaal binnenklimaat 
voor uw paard...

... daarvoor staat ons eigen WINDSCHOTT (Windschot) 
kwaliteits-stempel. Het exclusieve Humbaur 
WINDSCHOTT (Windschot) biedt een tochtvrije 
ventilatie en een continue lucht-circulatie door het net 
met fijne poriën, waardoor lucht wordt vervangen, 
maar regenwater wordt tegengehouden. 

De doorlaatbaarheid van het net is zodanig dat de 
doorgangen kleiner dan waterdruppels zijn Alleen 
de lucht vindt een weg in de aanhanger, terwijl het 
water aan het WINDSCHOTT (Windschot) blijft hangen 
en naar beneden loopt. 

Bovendien is het WINDSCHOTT (Windschot) met een 
Easy-Roll-systeem uitgerust dat bij het openen voor 
een snel en geluidsarm oprollen zorgt – de paarden 
worden niet opgeschrikt door een omhoogschietend 
rolgordijn. Een ander voordeel van het WINDSCHOTT 
(Windschot) is – door de fijne poriën van het net – een 
lichte binnenruimte.

Alle Humbaur paardentrailers tot en met de 
mAXImuS, pEgASuS, SpIRIT, TRIo en ISLAND worden 
standaard uitgerust met ons exclusief wINDSCHoTT 
(windschot).

Samengevat: 

• Tochtvrije ventilatie 

• Continue luchtcirculatie

• Regen en schuim worden afgestoten

• Eenvoudig te bedienen door het Easy-Roll-systeem

• Lichte binnenruimte

HumbAuR

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen
10
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wINDSCHoTT
(WindsCHot)
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SERIE 7000

KwALITEITSSTEmpEL
Eenvoudig in het gebruik voor u –  
optimaal binnenklimaat voor uw paard...

... daarvoor staat ons eigen WINDFLAP kwaliteits-
stempel. De Humbaur WINDFLAP biedt een tochtvrije 
ventilatie in de binnenruimte door de in de volpoly-
achterklep geïntegreerde ventilatieopeningen. 

Deze laten luchtcirculatie toe, terwijl het regenwater 
wordt afgestoten. Alleen de lucht vindt een weg in de 
aanhanger, terwijl het water aan de WINDFLAP blijft 
hangen en naar beneden loopt.

Bovendien is de WINDFLAP uitgerust met een 
klepsysteem, zodat deze gemakkelijk met één hand 
kan worden geopend en deze door de geïntegreerde 
gasdrukdemper zachtjes omhoog glijdt en wordt 
vastgezet. 

De Humbaur paardentrailers mAXImuS en pEgASuS  
zijn standaard uitgerust met onze wINDFLAp. Tijdens  
de rit moet de wINDFLAp gesloten blijven.

Samengevat: 

• Zacht openen en vastzetten door geïntegreerde 
gasdrukdemper

• Eenvoudig te bedienen door klepsysteem

• Tochtvrije ventilatie 

• Continue luchtcirculatie

• Regen en schuim worden afgestoten

• Geluidsarm, ontspannen reizen voor het paard

HumbAuR

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen
12
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wINDFLAp
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oVERZICHT
SERIE 7000

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

vol poly-klasse
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vol poly-klasse
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
mAXImuS

Model MAXIMUS 2000 MAXIMUS 2400
Totale afmetingen in mm 4880 x 2280 x 2965 4880 x 2280 x 2965
Inwendige afmeting in mm 3480 x 1720 x 2350 3480 x 1720 x 2350
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1036 1436
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

MAXIMUS – de luxusklasse met volpoly-opbouw. Met een veelzijdig kleurenpalet, een zeer 
grote binnenruimte en aerodynamisch voorkomen voldoet de MAXIMUS-serie aan de 
esthetische eisen van de paardenliefhebber Door zijn uitstekende techniek waarborgt de 
MAXIMUS optimale veiligheid, een rustig rijgedrag en comfort voor chauffeur en paard. 

De MAXIMUS is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver, donkerblauw, donkergroen, 
purperrood, rood, citroengeel met glanzend metallic afgewerkt oppervlak en in wit, 
steeds een- of tweekleurig. Zo kunt u de MAXIMUS optimaal aanpassen aan uw 
kleurwensen.

(alle gegevens zijn approximatief)

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel, ALUBICOMP-BODEN (bodem) bij de MAXIMUS en PEGASUS alleen in de  
daadwerkelijke staande omgeving van het paard / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen
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STANDAARDuITRuSTINg

In dompelbad 
gegalvaniseerde 
reling op zadelkamer 
en twee afneembare 
voedertroggen

Gestoffeerde en 
gevormde borst- 
en achterstangen 
voor meer 
comfort

Verlichte  
zadelkamer  
met uittrek-  
en zwenkbare 
bepoederde 
zadelhouder

Argumenten die overtuigen:
mAXImuS – de volpoly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk (onderstel) 
met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen en 
afzonderlijke wielophanging in combinatie met CHAMP-
Octagon-wielschokdempers; zeer lage laadhoogte en 
vlakke oploophoek

• bodem: ALUBICOMP-BODEN (bodem) van 21 mm dik 
met twee deklagen van aluminiumplaat in de staande 
omgeving van het paard; bovendien 8 mm dikke 
rubbervloer met hamerslagoppervlak bedekt, beplakt en 
afgelakt 

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting en 
zadelkamerverlichting; ronde designachterlichten veilig 
ingebouwd

• opbouw: complete opbouw van glasvezelversterkte 
kunststof (GVK); zijwaartse opstapbeveiliging door 
twee in de zijwanden gelamineerde aluminium 
platen; onderrijbeveiliging en achterscharnieren  
FEuERvERzinKt+PulvERbEsCHiCHtEt (het 
gegalvaniseerd + bepoederd); gemakkelijk openen 

en vastzetten door gasveren bij de WINDFLAP en 
de zadelkamerdeur; door gasveren ondersteunde 
achterklep met rubbermat met opstaplatten en zijwaartse 
wegglijstoppen; gekleurd 5-voudig verstelbaar, uitzetbaar 
raam met beschermstaven voor voldoende ventilatie

• binnenuitrusting: zijbekleding aan beide kanten in 
de binnenruimte; twee afneembare voedertroggen; 
gemakkelijk verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste tussenwand 
ook bij geopende 
achterklep 
vergrendelbaar met 
doorzichtig zacht 
pvc; gestoffeerde 
en gevormde borst- 
en achterstangen; 
paniekvergrendeling 
van gedeelde, in 
hoogte verstelbare 
borststangen van 
buitenaf los te maken; 
3-voudig verstelbare, 

gedeelde achterstangen kunnen worden aangepast 
aan de grootte van uw paard; dichte afsluiting door 
3-puntsvergrendeling bij de instap- en zadelkamerdeuren; 
ruime, verlichte zadelkamer met uittrek- en zwenkbare 
bepoederde zadelhouder, afsluitbaar
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
pEgASuS

Model PEGASUS 2000 PEGASUS 2400
Totale afmetingen in mm 4635 x 2260 x 2861 4635 x 2260 x 2861
Inwendige afmeting in mm 3370 x 1710 x 2300 3370 x 1710 x 2300
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1068 1482
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

De PEGASUS –  de comfortklasse op volpoly-gebied voor twee paarden. Evenals 
alle Humbaur paardentrailers is ook de PEGASUS met zijn hoge kwaliteitsstandaard 
ideaal voor zowel recreatieve als professionele ruiters. Een aangenaam rijgevoel voor 
u en uw paarden is daarmee gewaarborgd. 
 
De PEGASUS is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver, donkerblauw, donkergroen, 
purperrood, rood, citroengeel met glanzend metallic afgewerkt oppervlak en in wit, 
steeds een- of tweekleurig. Zo kunt u de PEGASUS optimaal aan-passen aan uw 
kleurwensen.

(alle gegevens zijn approximatief)

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel, ALUBICOMP-BODEN (bodem) bij de MAXIMUS en PEGASUS alleen in de  
daadwerkelijke staande omgeving van het paard / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen
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STANDAARDuITRuSTINg

Rubbermat op 
achterklep met 
opstapbeveiliging 
en zijwaartse 
wegglijstop

Gemakkelijk 
verstelbare middelste 
tussenwand met 
gestoffeerde en 
gevormde borst- en 
achterstangen

Verlichte 
zadelkamer, 
uittrek- en 
zwenkbare 
zadelhouder

Argumenten die overtuigen:
pEgASuS – de volpoly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging in combinatie met 
CHAMP-Octagon-wielschokdempers; zeer lage 
laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: ALUBICOMP-BODEN (bodem) VAN 21 mm dik 
met twee deklagen van aluminiumplaat in de staande 
omgeving van het paard; bovendien 8 mm dikke 
rubbervloer met hamerslagoppervlak bedekt, beplakt en 
afgelakt

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting en 
zadelkamerverlichting; ronde designachterlichten veilig 
ingebouwd

• opbouw: complete opbouw van glasvezelversterkte 
kunststof (GVK); zijwaartse opstapbeveiliging door 
twee in de zijwanden gelamineerde aluminium 

platen; onderrijbeveiliging en achterscharnieren  
FEuERvERzinKt+PulvERbEsCHiCHtEt (het 
gegalvaniseerd + bepoederd); gemakkelijk openen 
en vastzetten door gasveren bij de WINDFLAP en 
zadelkamerdeuren; door gasveren ondersteunde 
achterklep met rubbermat met opstaplatten en 
zijwaartse wegglijstoppen; gekleurd 5-voudig 
verstelbaar, uitzetbaar raam met beschermstaven voor 
voldoende ventilatie

• binnenuitrusting: 
gemakkelijk 
verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste tussen-
wand ook bij 
geopende achterklep 
vergrendelbaar met 
doorzichtig zacht 
pvc; gestoffeerde en 
gevormde borst- en 

achterstangen; paniekvergrendeling van gedeelde, in 
hoogte verstelbare borststangen van buitenaf los te 
maken; 3-voudig verstelbare, gedeelde achterstangen 
kunnen worden aangepast aan de grootte van uw 
paard; dichte afsluiting door 3-puntsvergrendeling 
bij de instap- en zadelkamerdeuren; ruime, verlichte 
zadelkamer met uittrek- en zwenkbare bepoederde 
zadelhouder, afsluitbaar
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
ATIS

Model ATIS 2000 ATIS 2400
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2850 4640 x 2230 x 2850
Inwendige afmeting in mm 3350 x 1710 x 2300 3350 x 1710 x 2300
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1072 1472
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

De ATIS – de voordelige instap op volpolygebied voor twee paarden. Dankzij de 
heldere, nog grotere binnenruimte verliezen de paarden hun nervositeit, zodat het 
betreden zonder problemen kan worden uitgevoerd – ideaal voor ruiter en paard. De 
aerody-namisch versterkte polykap verschaft deze aanhanger een elegant voorkomen 
en zorgt voor zuinig rijden – een rondom aantrekkelijke paardentrailer.  
 
De ATIS is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver, donkerblauw, donkergroen, 
purperrood, rood, citroengeel met glanzend metallic afgewerkt oppervlak en in 
wit, steeds een- of tweekleurig. Zo kunt u de ATIS optimaal aanpassen aan uw 
kleurwensen.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Massieve steunen 
aan achterkant 
en scharnieren – 
gegalvaniseerd en 
met poederlaag

Middelste 
tussenwand met 
vergrendeling,
Borst- en 
achterstangen

Ruime zadelkamer 
met trenshouders, 
afsluitbaar

Argumenten die overtuigen:
ATIS – de volpoly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen 
veerassen en afzonderlijke wielophanging in 
combinatie met CHAMP-Octagon-wielschokdempers; 
zeer lage laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: meervoudig watervast gelijmd speciaal hout 
van 21 mm dik is bedekt, beplakt en afgelakt met een 
8 mm dikke rubbervloer met hamerslagoppervlak

• Elektrotechniek: Inschakelbare binnenverlichting, 
multifunctionele lampen in de achterste steunen 
geïntegreerd en veilig ingebouwd

• opbouw: complete opbouw van glasvezelversterkte 
kunststof (GVK) met aerodynamisch vormgegeven 
polykap; het massieve buitengestel, het achterste en 
voorste zijwaartse stutwerk, de onderrijbeveiliging 

en de achterscharnieren zijn vervaardigd van 
gegalvaniseerd, bepoederd plaatstaal; door 
gasveren ondersteunde achterklep met rubbermat 
met opstaplatten en zijwaartse wegglijstoppen; 
gekleurde 5-voudig verstelbare, uitzetbare raam met 
beschermstaven voor voldoende ventilatie

• binnenuitrusting: 
gemakkelijk verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste tussenwand 
ook bij geopende 
achterklep 
vergrendelbaar met 
doorzichtig zacht 
pvc; gestoffeerde 
en gevormde borst- 
en achterstangen; 
paniekvergrendeling 
van gedeelde, in 

hoogte verstelbare borststangen van buitenaf los te 
maken; 3-voudig verstelbare, gedeelde achterstangen 
kunnen worden aangepast aan de grootte van uw 
paard; dichte afsluiting door 3-puntsvergrendeling bij 
de instap- en zadelkamerdeuren; ruime zadelkamer 
met zadelhouder, afsluitbaar
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oVERZICHT
SERIE 7000

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

houten poly-klasse
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houten poly-klasse
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
mADERo

Model MADERO 2000 MADERO 2400
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2850 4640 x 2230 x 2850
Inwendige afmeting in mm 3340 x 1710 x 2310 3340 x 1710 x 2310
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1110 1510
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

De MADERO – de exclusieve paardentrailer met houten opbouw en aerodynamische 
frontspoiler, waardoor u voordeliger rijdt. Deze heeft het grootste volume onder de 
houten aanhangers en biedt daarmee voldoende ruimte voor twee paarden. 

De MADERO is uitgevoerd met zijwanden in zwart, de polykap in zilver met metallic 
afgewerkte oppervlakken. Optioneel bieden wij de polykap ook in zwart met metallic 
afgewerkte oppervlakken aan. 

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Polykap met 
exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot) met 
Easy-Roll-systeem

Multifunctionele 
veiligheidslampen 
in de afgesloten 
achtersteunen

Meer stabiliteit bij 
gelijktijdig behoud 
van de mechanische 
vergrendeling door de 
gelaste tussenwand

Argumenten die overtuigen:
mADERo – de houten poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk (onderstel) 
met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen en 
afzonderlijke wielophanging in combinatie met CHAMP-
Octagon-wielschokdempers; zeer lage laadhoogte en 
vlakke oploophoek

• bodem: meervoudig watervast gelijmd speciaal hout van 
21 mm dik is bedekt, beplakt en afgelakt met een 8 mm 
dikke rubbervloer met hamerslagoppervlak

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: compleet van meervoudig watervast gelijmd 
speciaal hout met een UV-bestendige kunststof 
deklaag; alle lijsten, ook die van de toegangsdeuren, 
zijn van geëloxeerde aluminiumprofielen; het massieve 

buitengestel, het achterste en voorste zijwaartse stutwerk, 
de onderrijbeveiliging en de achterscharnieren zijn 
vervaardigd van gegalvaniseerd, bepoederd plaatstaal; 
door gasveren ondersteunde achterklep met rubbermat 
met opstaplatten en zijwaartse wegglijstoppen. De 
afsluiting wordt gevormd door de aerodynamisch 
versterkte GVK-polykap met exclusief WINDSCHOTT 
(Windschot); gekleurd 
5-voudig verstelbaar, 
uitzetbaar raam met 
beschermstaven 
voor voldoende 
ventilatie 

• binnenuitrusting: 
Gemakkelijk 
verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste 
tussenwand 

(ook bij geopende achterklep vergrendelbaar) met 
doorzichtig zacht pvc; gestoffeerde en gevormde borst- 
en achterstangen; paniekvergrendeling van gedeelde 
borststangen van buitenaf los te maken; 3-voudig 
verstelbare, gedeelde achterstangen kunnen worden 
aangepast aan de grootte van uw paard; dichte afsluiting 
door 3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
RApID

Model RAPID 2000 RAPID 2400
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2850 4640 x 2230 x 2850
Inwendige afmeting in mm 3150 x 1700 x 2290 3150 x 1700 x 2290
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1200 1600
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

De RAPID – de compacte paardentrailer met houten opbouw is ontworpen voor twee 
paarden en zorgt voor een veilig rijgevoel. 
 
Zijn met kunststof bedekte en UV-bestendige zijwanden zijn uiterst solide en zijn 
kenmerkend voor deze trailers in het exclusieve Humbaur-design – de zijwanden in puur 
zwart en de polykap in grijs (optioneel in zwart metallic).

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Meegeleverde 
doornsleutel om de 
paniekvergrendeling 
in een noodsituatie 
te kunnen losmaken 

3-voudig  
verstelbare, 
gedeelde 
achterstangen 
voor een perfecte 
aanpassing

Gekleurd  
5-voudig verstelbaar, 
uitzetbaar raam met 
veiligheidsstaven aan 
de binnenkant

Argumenten die overtuigen:
RApID – de houten poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk (onderstel) 
met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen en 
afzonderlijke wielophanging - verkrijgbaar in combinatie 
met CHAMP-Octagon-wielschokdempers; zeer lage 
laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: meervoudig watervast gelijmd speciaal hout 
van 21 mm dik is bedekt, beplakt en afgelakt met een 
8 mm dikke rubbervloer met hamerslagoppervlak

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: compleet van meervoudig watervast gelijmd 
speciaal hout met een UV-bestendige kunststof 
deklaag; alle lijsten, ook die van de toegangsdeuren, 
zijn van geëloxeerde aluminiumprofielen; het massieve 

buitengestel en het achterste zijwaartse stutwerk zijn 
vervaardigd van gegalvaniseerd, bepoederd plaatstaal; 
door gasveren ondersteunde achterklep met mat van 
rubbergranulaat. Deze zorgt voor veilig doorlopen 
door uw paard. De afsluiting wordt gevormd door 
de aerodynamisch versterkte GVK-polykap met 
exclusief WINDSCHOTT (Windschot); gekleurde 
5-voudig verstelbare, 
uitzetbare raam met 
beschermstaven 
voor voldoende 
ventilatie 

• binnenuitrusting: 
gemakkelijk 
verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste 
tussenwand 

ook bij geopende achterklep vergrendelbaar met 
doorzichtig zacht pvc; gestoffeerde en gevormde 
borst- en achterstangen; paniekvergrendeling van 
gedeelde borststangen van buitenaf los te maken; 
3-voudig verstelbare, gedeelde achterstangen kunnen 
worden aangepast aan de grootte van uw paard; dichte 
afsluiting door 3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
SpIRIT

Model SPIRIT 2000
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2820
Inwendige afmeting in mm 3150 x 1710 x 2230
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000
Laadvermogen in kg 1271
Laadhoogte in mm 460
Banden in inch 13

SERIE 7000

SPIRIT – het jongste model uit de serie paardentrailers van de firma 
Humbaur. Evenals alle Humbaur paardentrailers is ook de SPIRIT 
uitgerust met het jarenlang beproefde CHAMP-ONDERSTEL en is het 
een voordelige instap op het houten polygebied. 

Deze is uitstekend geschikt voor de dagelijkse reis met uw paard. De 
SPIRIT is verkrijgbaar met zwarte zijwanden en een grijze polykap 
(optioneel in zwart metallic).

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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Gestoffeerde en 
gevormde borst- 
en achterstangen 
aan gemakkelijk 
verstelbare middelste 
tussenwand

STANDAARDuITRuSTINg

Tegen bijbetaling 
optioneel 
verkrijgbaar met 
het exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot)T

Multifunctionele 
veiligheidslampen 
in gegalvaniseerde, 
achterste 
zijwandsteunen

Argumenten die overtuigen:
SpIRIT – de houten polytrailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging - verkrijgbaar in 
combinatie met CHAMP-Octagon-wielschokdempers; 
zeer lage laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: slipvast, meervoudig watervast gelijmd speciaal 
hout van 21 mm dik met zeefdrukoppervlak

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: compleet van meervoudig watervast gelijmd 
speciaal hout met een UV-bestendige kunststof 

deklaag; alle lijsten, ook die van de toegangsdeuren, 
zijn van geëloxeerde aluminiumprofielen; het massieve 
buitengestel, het achterste zijwaartse stutwerk, 
de onderrijbeveiliging en de achterscharnieren zijn 
vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal; door 
gasveren ondersteunde achterklep met mat van 
rubbergranulaat. Deze zorgt voor veilig doorlopen 
door uw paard. De afsluiting wordt gevormd door 
de GVK-polykap met 
aerodynamische 
versterkingen; 
gekleurde 5-voudig 
verstelbare, 
uitzetbare raam met 
beschermstaven voor 
voldoende ventilatie

• binnenuitrusting: gemakkelijk verstelbare, 
vastgeschroefde middelste tussenwand ook bij 
geopende achterklep vergrendelbaar met doorzichtig 
zacht pvc; gestoffeerde en gevormde borst- en 
achterstangen; paniekvergrendeling van gedeelde 
borststangen van buitenaf los te maken; dichte 
afsluiting door 3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
SINgLE

Model SINGLE 1600
Totale afmetingen in mm 4480 x 1880 x 2850
Inwendige afmeting in mm 3150 x 1350 x 2280
Brutogewicht van het voertuig in kg 1600
Laadvermogen in kg 1000
Laadhoogte in mm 470
Banden in inch 13

SERIE 7000

De SINGLE – de paardentrailer met houten opbouw is ontworpen voor 
merries en veulens en ideaal voor het dagelijks gebruik. 

De SINGLE is verkrijgbaar met zijwanden in zwart en de aerodynamisch 
versterkte polykap in grijs.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Standaard 
verkrijgbaar met 
het exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot)

Doorlopende 
achterstang en 
borststang

Opstaphulpmiddel bij 
de achterklep voor 
gemakkelijk openen 
en sluiten van het 
exclusief WINDSCHOTT 
(Windschot)

Argumenten die overtuigen:
SINgLE– de houten poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel)  
met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen en  
afzonderlijke wielophanging - verkrijgbaar in 
combinatie met CHAMP-Octagon-wielschokdempers; 
zeer lage laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: slipvast, meervoudig watervast gelijmd 
speciaal hout van 18 mm dik met zeefdrukoppervlak

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: compleet van meervoudig watervast gelijmd 
speciaal hout met een UV-bestendige kunststof 

deklaag; alle lijsten, ook die van de toegangsdeuren, 
zijn van geëloxeerde aluminiumprofielen; het massieve 
buitengestel, het achterste zijwaartse stutwerk, 
de onderrijbeveiliging en de achterscharnieren zijn 
vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal; door 
gasveren ondersteunde achterklep met mat van 
rubbergranulaat. Deze zorgt voor veilig doorlopen 
door uw paard. De afsluiting 
wordt gevormd door de 
aerodynamisch versterkte 
GVK-polykap met 
exclusief WINDSCHOTT 
(Windschot); gekleurde 
5-voudig verstelbare, 
uitzetbare raam met 
beschermstaven voor 
voldoende ventilatie

• binnenuitrusting: Dit model beschikt over een 
3-voudig verstelbare, doorlopende achterstang 
en een gestoffeerde borststang die door 
een paniekvergrendeling van buitenaf kan 
worden losgemaakt; dichte afsluiting door 
3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren
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oVERZICHT
SERIE 7000

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

ALUMINIUM   poLy-kLAsse
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ALUMINIUM   poLy-kLAsse
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
CARRuS

Model CARRUS 2000 CARRUS 2400
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2840 4640 x 2230 x 2840
Inwendige afmeting in mm 3300 x 1700 x 2310 3300 x 1700 x 2310
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1125 1525
Laadhoogte in mm 510 510
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

De CARRUS – de exclusieve paardentrailer met geëloxeerde aluminium opbouw is 
ontwikkeld voor twee paarden.

De aerodynamische voorspoiler in zilver (optioneel in zwart metallic) ondersteunt een 
zuinige rijstijl die in tijden van voortdurend stijgende benzineprijzen steeds belangrijker 
wordt. Een positief neveneffect is natuurlijk ook een lagere belasting van ons milieu 
door uitlaatgas.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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Tegen bijbetaling 
optioneel uit te 
rusten met zadel-
kamer, ook voor 
cowboyzadels 

STANDAARDuITRuSTINg

Polykap in zilver 
met aerodynamische 
versterkingen 
en exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot)

Gekleurd 5-voudig 
verstelbaar, uitzetbaar  
raam met 
veiligheidsstaven  
aan de binnenkant

Argumenten die overtuigen:
CARRuS – de aluminium poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging in combinatie met 
CHAMP-Octagon-wielschokdempers; zeer lage 
laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: ALUBICOMP-BODEN (BODEM) van 21 mm dik 
met twee deklagen van aluminiumplaat; bovendien 8 
mm dikke rubbervloer met hamerslagoppervlak bedekt, 
beplakt en afgelakt 

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: de complete opbouw is van hoogwaardige, 
dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen; de 
complete lijsten, ook die van de toegangsdeuren, zijn 

eveneens van geëloxeerd aluminium; het massieve 
buitengestel, het achterste en voorste zijwaartse 
stutwerk, de onderrijbeveiliging en de achterscharnieren 
zijn vervaardigd van gegalvaniseerd, bepoederd 
plaatstaal; door gasveren ondersteunde achterklep 
met rubbermat met opstaplatten en zijwaartse 
wegglijstoppen. De afsluiting wordt gevormd door 
de aerodynamisch versterkte GVK-polykap met 
exclusief WINDSCHOTT 
(Windschot); gekleurd 
5-voudig verstelbaar, 
uitzetbaar raam met 
beschermstaven voor 
voldoende ventilatie 

• binnenuitrusting: 
gemakkelijk 
verstelbare, 
vastgeschroefde 

middelste tussenwand ook bij geopende achterklep 
vergrendelbaar met doorzichtig zacht pvc; 
gestoffeerde en gevormde borst- en achterstangen; 
paniekvergrendeling van gedeelde borststangen 
van buitenaf los te maken; 3-voudig verstelbare, 
gedeelde achterstangen kunnen worden aangepast 
aan de grootte van uw paard; dichte afsluiting door 
3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren 
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
RApID ALu

Model RAPID ALU 2000 RAPID ALU 2400
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2850 4640 x 2230 x 2850
Inwendige afmeting in mm 3140 x 1695 x 2290 3140 x 1695 x 2290
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 1175 1575
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

SERIE 7000

De RAPID ALU – de solide paardentrailer met geëloxeerde aluminium opbouw, 
is ontwikkeld voor twee paarden. Zijn stabiele opbouw is ideaal voor de 
dagelijkse reis met uw paarden. 

De afsluiting van deze aluminium paardentrailer wordt gevormd door de grijze 
GVK-polykap (optioneel in zwart metallic) met aerodynamische versterkingen.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg
Argumenten die overtuigen:
RApID ALu – de aluminium poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging in combinatie met 
optionele CHAMP-Octagon-wielschokdempers; zeer 
lage laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: meervoudig watervast gelijmd speciaal hout 
van 21 mm dik; bovendien 8 mm dikke rubbervloer met 
hamerslagoppervlak bedekt, beplakt en afgelakt 

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: de complete opbouw is van hoogwaardige, 
dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen; de 
complete lijsten, ook die van de toegangsdeuren, zijn 
eveneens van geëloxeerd aluminium; het massieve 

buitengestel en het achterste zijwaartse stutwerk zijn 
vervaardigd van gegalvaniseerd, bepoederd plaatstaal; 
door gasveren ondersteunde achterklep met mat van 
rubbergranulaat. Deze zorgt voor veilig doorlopen 
door uw paard. De afsluiting wordt gevormd door de 
aerodynamisch versterkte GVK-polykap met exclusief 
WINDSCHOTT (Windschot); gekleurde 5-voudig 
verstelbare, uitzetbare raam met beschermstaven voor 
voldoende ventilatie 

• binnenuitrusting: 
gemakkelijk 
verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste 
tussenwand ook 
bij geopende 
achterklep 
vergrendelbaar 

met doorzichtig zacht pvc; gestoffeerde en gevormde 
borst- en achterstangen; paniekvergrendeling van 
gedeelde borststangen van buitenaf los te maken; 
3-voudig verstelbare, gedeelde achterstangen kunnen 
worden aangepast aan de grootte van uw paard; dichte 
afsluiting door 3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren

Polykap met 
exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot) met 
Easy-Roll-systeem

3-voudig verstelbare, 
gedeelde 
achterstangen 
voor een perfecte 
aanpassing

Gekleurd 5-voudig 
verstelbaar, 
uitzetbaar 
raam met 
veiligheidsstaven 
aan de binnenkant
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
SpIRIT ALu

Model SPIRIT 2000
Totale afmetingen in mm 4640 x 2230 x 2820
Inwendige afmeting in mm 3140 x 1695 x 2280
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000
Laadvermogen in kg 1230
Laadhoogte in mm 460
Banden in inch 13

SERIE 7000

SPIRIT – het jongste model uit de serie paardentrailers van de firma 
Humbaur. Evenals alle Humbaur paardentrailers is ook de SPIRIT uitgerust 
met het jarenlang beproefde CHAMP-Fahrwerk (onderstel) en is het een 
voordelige instap op het aluminium polygebied. 

Deze is uitstekend geschikt voor de dagelijkse reis met uw paard. De 
SPIRIT is verkrijgbaar als geëloxeerde aluminium opbouw en een grijze 
polykap (optioneel in zwart metallic).

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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Gestoffeerde en 
gevormde borst- 
en achterstangen 
aan gemakkelijk 
verstelbare middelste 
tussenwand

STANDAARDuITRuSTINg

Tegen bijbetaling 
optioneel 
verkrijgbaar met 
het exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot)

Veilig betreden door 
een met gasveren 
ondersteunde 
achterklep met mat 
van rubbergranulaat

Argumenten die overtuigen:
SpIRIT ALu – de aluminium poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging - verkrijgbaar in 
combinatie met CHAMP-Octagon-wielschokdempers; 
zeer lage laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: slipvast, meervoudig watervast gelijmd speciaal 
hout van 21 mm dik met zeefdrukoppervlak

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: de complete opbouw is van hoogwaardige, 
dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen; de 
complete lijsten, ook die van de toegangsdeuren, zijn 

eveneens van geëloxeerd aluminium; het massieve 
buitengestel en het achterste zijwaartse stutwerk 
zijn vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal; door 
gasveren ondersteunde achterklep met mat van 
rubbergranulaat. Deze zorgt voor veilig doorlopen 
door uw paard. De afsluiting wordt gevormd 
door de aerodynamische versterkte GVK-polykap; 
gekleurde 5-voudig verstelbare, 
uitzetbare raam met 
beschermstaven voor 
voldoende ventilatie

• binnenuitrusting: 
gemakkelijk 
verstelbare, 
vastgeschroefde 
middelste 

tussenwand ook bij geopende achterklep 
vergrendelbaar met doorzichtig zacht pvc; 
gestoffeerde en gevormde borst- en achterstangen; 
paniekvergrendeling van gedeelde borststangen 
van buitenaf los te maken; dichte afsluiting door 
3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
SINgLE ALu

Model SINGLE 1600
Totale afmetingen in mm 4480 x 1880 x 2850
Inwendige afmeting in mm 3150 x 1350 x 2280
Brutogewicht van het voertuig in kg 1600
Laadvermogen in kg 928
Laadhoogte in mm 470
Banden in inch 13

SERIE 7000

De SINGLE – de paardentrailer met aluminium opbouw 
is ontworpen voor merries en veulens en ideaal voor het 
dagelijks gebruik. 

De SINGLE is verkrijgbaar als geëloxeerde aluminium 
opbouw en de aerodynamisch versterkte polykap in grijs.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Standaard 
verkrijgbaar met 
het exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot)

3-voudig 
verstelbare 
doorlopende 
achterstang

multifunctionele 
veiligheidslampen 
in de 
achtersteunen

Argumenten die overtuigen:
SINgLE ALu – de aluminium poly-trailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging - verkrijgbaar in 
combinatie met CHAMP-Octagon-wielschokdempers; 
zeer lage laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: slipvast, meervoudig watervast gelijmd speciaal 
hout van 18 mm dik met zeefdrukoppervlak

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: de complete opbouw is van hoogwaardige, 
dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen; 
alle lijsten, ook die van de toegangsdeuren, zijn 

van geëloxeerde aluminiumprofielen; het massieve 
buitengestel, het achterste zijwaartse stutwerk, 
de onderrijbeveiliging en de achterscharnieren zijn 
vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal; door gasveren 
ondersteunde achterklep met mat van rubbergranulaat. 
Deze zorgt voor veilig doorlopen door uw paard. De 
afsluiting wordt gevormd door de aerodynamisch 
versterkte GVK-polykap 
met exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot); 
gekleurde 5-voudig 
verstelbare, 
uitzetbare raam met 
beschermstaven 
voor voldoende 
ventilatie

• binnenuitrusting: Dit model beschikt over een 
3-voudig verstelbare, doorlopende achterstang en  
een gestoffeerde borststang die door een paniek-
vergrendeling van buitenaf kan worden losgemaakt; 
dichte afsluiting door 3-puntsvergrendeling bij de 
instapdeuren



42

oVERZICHT
SERIE 7000

Speciale klaSSe

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen
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Speciale klaSSe
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
CLEoN

Model CLEON 2000 CLEON 2400
Totale afmetingen in mm 4630 x 2230 x 2780 4630 x 2230 x 2780
Inwendige afmeting in mm 3210 x 1720 x 2320 3210 x 1720 x 2320
Brutogewicht van het voertuig in kg 2000 2400
Laadvermogen in kg 980 1380
Laadhoogte in mm 420 420
Banden in inch 13 14

SERIE 7000

De CLEON – de allrounder onder de paardentrailers is ontwikkeld voor twee paarden. 
Het is een functionele houten poly-aanhanger met veel aan standaard extra's die 
voorzien in alle behoeften bij het paardentransport. Niet alleen optimaal voor een reis 
met uw paarden, maar ook een hulp bij veel andere toepassingen. 

De CLEON heeft zijwanden in zwart en een polykap in grijs.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Voorste 
afschuiningen bij de 
GVK-polykap met 
uitzetbare ramen 
voor gemakkelijk 
uitstappen

Gedeelde 
middelste 
tussenwand van 
hout en zacht 
pvc – individueel 
aanpasbaar

Met gasveren 
ondersteunde 
achterklep, 
draai- en 
zwenkbaar, 
standaard

Argumenten die overtuigen:
CLEoN – de allround paardentrailer  
van Humbaur 

• onderstel: gegalvaniseerd CHAMP-Fahrwerk 
(onderstel) met dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging in combinatie met 
CHAMP-Octagon-wielschokdempers; zeer lage 
laadhoogte en vlakke oploophoek

• bodem: de bodembestaat uit meervoudig watervast 
gelijmd speciaal hout van 21 mm dik met rubberen 
gietvloer

• Elektrotechniek: inschakelbare binnenverlichting; 
multifunctionele veiligheidslampen in de achtersteunen

• opbouw: de complete opbouw bestaat uit 
hoogwaardige, met kunststof bedekte en UV-
bestendige, meervoudig watervast gelijmde houten 
boordwanden. De complete lijsten, ook die van de 

toegangsdeuren, zijn eveneens van geëloxeerde 
aluminiumprofielen. Het achterste en voorste zijwaartse 
stutwerk en de achterste scharnieren zijn vervaardigd 
van gegalvaniseerd plaatstaal met een poederlaag. 
De door gasveren ondersteunde achterklep met een 
mat van rubbergranulaat is draai- en zwenkbaar 
en daarom ook optimaal geschikt voor andere 
gebruiksmogelijkheden. De afsluiting wordt gevormd 
door de aerodynamisch 
versterkte GVK-polykap 
en het exclusief 
WINDSCHOTT 
(Windschot); 
gekleurde 5-voudig 
verstelbare, 
uitzetbare raam met 
beschermstaven voor 
voldoende ventilatie 

• binnenuitrusting: Gedeelde middelste tussenwand 
van hout en zacht pvc – individueel aanpasbaar; 
gestoffeerde en gevormde borst- en achterstangen; 
paniekvergrendeling van de gedeelde borststang kan 
van buitenaf worden losgemaakt; dichte afsluiting door 
3-puntsvergrendeling bij de instapdeuren
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
KoETSAANHANgER

Model RAPID koets ATIS koets
Totale afmetingen in mm 5950 x 2230 x 2880 5950 x 2230 x 2880
Inwendige afmeting in mm 3150 x 1710 x 2290 3380 x 1710 x 2300
Brutogewicht van het voertuig in kg 2400 2600
Laadvermogen in kg 1460 1625
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch

Model MADERO koets CARRUS koets
Totale afmetingen in mm 5950 x 2230 x 2880 5950 x 2230 x 2880
Inwendige afmeting in mm 3340 x 1710 x 2310 3300 x 1700 x 2310
Brutogewicht van het voertuig in kg 2600 2600
Laadvermogen in kg 1560 1530
Laadhoogte in mm 490 490
Banden in inch 15 15

15 15 
 

SERIE 7000

De modellen RAPID, MADERO, CARRUS en ATIS kunnen worden geleverd met een 
langere trekdissel en een koetsopbouw; de afzonderlijke modellen komen qua uitrusting 
en kwaliteit overeen met de standaardvarianten.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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STANDAARDuITRuSTINg

Langere trekdissel 
voor een 
koetstransport 

Opstapje aan 
beide kanten 
van geribde 
aluminiumplaat

Twee van 650 tot 
1330 mm verstelbare 
staande rails van 
aluminium

Argumenten die overtuigen:
KoETSAANHANgER 
van Humbaur 

• onderstel: Zoals alle Humbaur paardentrailers is 
ook de koetstrailer uitgerust met het sinds 
jaren beproefde gegalvaniseerde 
CHAMP-Fahrwerk (onderstel) met 
dwarsbalkonderstel, rubberen veerassen 
en afzonderlijke wielophanging in 
combinatie met CHAMP-Octagon-
wielschokdempers (bij RAPID 
optioneel). Daardoor verkrijgen wij 
een optimale stabiliteit in de lengte, 
omdat de trek- en schuifkrachten via 
de doorlopende in een dompelbad 
gegalvaniseerde framedwarsbalk 
direct worden geleid naar het 
onderste. Bij de koetsaanhanger 
worden extra lange dwarsbalken 
ingebouwd die voldoende ruimte 
voor uw koets bieden 

• opbouw: Tot de uitrusting behoren bovendien een 
massief basisframe van aluminium voor de koets, twee 
staande rails van aluminium die voor een spoorbreedte 
van 650 tot 1330 mm verstelbaar zijn, twee stabeugels 
van in een dompelbad gegalvaniseerd staal, twee 

oprijrails met zijwaartse stootrand van aluminium met 
transporthouder op het basisframe, zijwaartse opstapjes 
links en rechts voor de toegangs- en zadelkamerdeur 
van geribde aluminiumplaat 
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TECHNISCHE SpECIFICATIES
TRIo

Model TRIO 3000 TRIO 3500
Totale afmetingen in mm 6200 x 2540 x 2880 6200 x 2540 x 2880
Inwendige afmeting in mm 4760 x 2050 x 2240 4760 x 2050 x 2240
Brutogewicht van het voertuig in kg 3000 3500
Laadvermogen in kg 1490 1910
Laadhoogte in mm 570 570
Banden in inch 14 14

ISLAND

Model ISLAND 4 ISLAND 5
Totale afmetingen in mm 5110 x 2530 x 2560 5670 x 2530 x 2560
Inwendige afmeting in mm 3600 x 2350 x 2100 4200 x 2350 x 2100
Brutogewicht van het voertuig in kg 2500 3000
Laadvermogen in kg 1520 1860
Laadhoogte in mm 460 460
Banden in inch 15 14

SERIE 7000

ISLAND – de massieve kleine-paardentrailer voor vier tot vijf IJslandse paarden. 
Deze beschikt over een ruime, begaanbare zadelkamer met zwenkbare zadel- en 
trenshouders. Reservewiel met houder (optioneel tegen bijbetaling). Het frame 
bestaat uit massieve gelaste staalprofielen met dwarsstutten. Het onderstel is 
compleet in een dompelbad gegalvaniseerd.

TRIO – de comfortabele royale trailer voor een transport van maximaal drie 
paarden. De royale toegangs- en zadelkamerdeur en de massieve oploopklep 
met speciale scharnieren en gasdrukdempers (voor veilig openen en sluiten) zijn 
andere voordelen van deze aanhanger.

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

(alle gegevens zijn approximatief)
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Door zijrails 
individueel 
verstelbare 
aluminium 
tussenwanden 
bij de TRIO

Zadelkamer bij 
de TRIO met drie 
zadel- en drie 
trenshouders

ISLAND 
binnenaanzicht 
met aluminium 
geëloxeerde 
zijwanden en 
rubbervloer met 
blauwpleister
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Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

Aluminium velgen

Algemeen:

• Oploopklep in rijrichting links of rechts
• Reservewielhouder in zadelkamer gemonteerd
• Achterklep met rubberen opstaplatten
• Achterdeur draai- en zwenkbaar
• Zadelkamer GVK met zadelkamerdeur, zadelhouder en 

trenshouder 
• Zadelkamerverlichting
• Zwenkbare zadelaflegplank voor een zadel aan buitenkant 
• Spiegel in zadelkamerdeur
• Stuwnet voor zadelkamer, los
• Rubberen opstapbeveiliging voor zadelkamer
• Westernuitvoering (geïntegreerde voedertroggen, zadelkamer, 

uittrekbare westernzadelhouder, trenshouder, mathouder)

opbouw:

• Dakventilator (niet bij CLEON)
• Exclusief WINDSCHOTT (Windschot) voor tochtvrije ventilatie 

in binnenruimte
• GVK-klep in plaats van WINDSCHOTT (Windschot)
• WINDFLAP

banden:

• Reservewiel
• Reservewiel op aluminium velgen 15“
• Reservewielhouder
• Wielset 15“ aluminium velgen in plaats van 

stalen vel 
 

 
 
 

bodem: 

• ALUBICOMP-BODEN (BODEM) in plaats van 
houten bodem

• Rubbervloer ingeplakt en afgelakt 8 mm

Elektrotechniek:

• Derde remlicht

onderstel:

• AKS veiligheidskoppeling 2000 kg / 2400 kg; 
wielschokdemper los met montagemateriaal

• Oploopinrichting met hydraulische 
aansturing

• Automatisch steunwiel centraal gemonteerd
• Wielschokdemper gemonteerd

binnenuitrusting:

• Doorlopende borststang 
• Veulenhekwerk 
• In hoogte verstelbare achterstangen
• In hoogte verstelbare borststang
• Camera aan voorkant voor binnenruimte
• Hoofdtussenwand
• Zadelaflegstang voor 2 zadels (buiten) 
• Zijbekleding links en rechts gemonteerd
• Zijbekleding links en rechts los meegeleverd
• Zijopstapbeveiliging gemonteerd 
• Zijopstapbeveiliging los meegeleverd

ACCESSoIRES
SERIE 7000

De bouwserie 7000 biedt een zeer grote keuze aan accessoires. 
Rust uw paardentrailer geheel volgens uw eigen wensen 
en behoeften uit. u kunt daarbij vertrouwen op onze hoge 
kwaliteitsnormen.  

Reservewielhouder 

Reservewiel met houder in de 
zadelkamer gemonteerd

Hoofdtussenwand
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In hoogte verstelbare  
achterstangen

In hoogte verstelbare 
borststangen 

Zijbekleding

Veulenhekwerk

Zijopstapbeveiliging

  

Doorlopende borststang voor 
veulentransport

Camera met TFT

Wielschokdemper gemonteerd Wielschokdempe Zadelaflegstang buiten, 
bepoederd



52

Oploopinrichting met 
hydraulische aansturing

Rubbermat met opstaplatten en 
zijwaartse wegglijstop

Exclusief WINDSCHOTT 
(Windschot)

SERIE 7000

Automatisch steunwiel centraal 
gemonteerd

AKS veiligheidskoppeling Stekker 13-polig (standaard)

Dakventilator GVK-klep in plaats van 
WINDSCHOT

Het gaat om Humbaurs eigen kwaliteitsstempel / afbeeldingen kunnen speciale uitrusting bevatten / producten ondergaan voortdurend technische wijzigingen

Westernuitvoering (geïntegreerde 
voedertroggen, zadelkamer, 
uittrekbare westernzadelhouder, 
trenshouder, mathouder)

Derde remlicht
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Stuwnet voor zadelkamer

Oploopklep in rijrichting 
links / rechts

Zadelkamerverlichting

Achterklep draai- en zwenkbaar

Zwenkbare zadelaflegstang

ALUBICOMP-BODEN (bodem)

Spiegel voor zadelkamer

Rubbervloer, 8 mm met 
hamerslagoppervlak 

Rubberen opstapbeveiliging 
voor zadelkamer

Zadelaflegstang buiten, 
bepoederd
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S7000 pAARDENTRAILERS
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1350
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3210
1720
2320

4760
2050
2240

G
rootte  

afhankelijk  
van m

odel

ALgEmEEN
Oploopklep in rijrichting links of rechts –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– ––
Reservewielhouder in zadelkamer gemonteerd l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l
Achterklep met rubberen opstaplatten     l –– l  l –– l l  
Achterdeur draai- en zwenkbaar –– –– l l l –– l l l –– l  –– ––
Zadelkamer GVK met zadelkamerdeur    l l l l l l l l –– –– ––
Zadelhouder en trenshouder    l l l l l l l l ––  
Zadelkamerverlichting   l l l –– l l l –– l ––  l
Zwenkbare zadelaflegplank voor een zadel aan buitenkant l l l l l l l l l l l l l l
Spiegel in zadelkamerdeur   l l l l l l l l l –– l l
Stuwnet voor zadelkamer, los l l l l l l l l l l l –– l l
Rubberen opstapbeveiliging voor zadelkamer l l l l l l l l l l l –– l l
Westernuitvoering (geïntegr. voedertroggen, zadelkamer met –– –– l l l –– –– l l –– –– –– –– ––
uittrekbare westernzadelhouder, trenshouder, mathouder)

opbouw
Dakventilator l l l l l l l l l l l –– l ––
Exclusief WINDSCHOTT (WINDSCHOT) –– ––    l    l   –– ––
GVK-klep in plaats van WINDSCHOT –– –– l l l l –– l l l –– –– –– ––
WINDFLAP   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

bANDEN
Reservewiel l l l l l l l l l l l l l l
Reservewiel op aluminium velgen 15“ l l l l l –– –– l l –– –– l –– ––
Reservewielhouder l l l l l l l l l l l l l l
Wielset 15“ aluminium velgen in plaats van stalen velgen l l l l l –– –– l l –– –– l –– ––

boDEm
ALUBICOMP-BODEN (BODEM) in plaats van houten bodem   l l l l l  l l l l –– ––
Rubbervloer ingeplakt en afgelakt 8 mm      l l   l l –– –– ––

ELEKTRoTECHNIEK
Derde remlicht –– –– l l l l l l l l l l –– ––

oNDERSTEL
AKS veiligheidskoppeling l l l l l l l l l l l l l l
Oploopinrichting met hydraulische aansturing l l l l l   l l l   l –– –– ––
Automatisch steunwiel centraal gemonteerd       l  l    l  l   
Wielschokdemper gemonteerd     l l l  l l l   
Wielschokdemper los met montagemateriaal –– –– –– –– l l l –– l l l –– –– ––

mATRIX
SERIE 7000

overzicht van de accessoires voor de paardentrailer:

Gewichten, afmetingen en kleuren zijn bij benade-

ring, veranderingen door extra uitrustingen mogelijk. 

Uw gespecialiseerde Humbaur dealer zal u graag 

advies geven.

Toelichting:

l mogelijk als accessoire

 – niet mogelijk

 Standaarduitrusting (een volledige opsomming 

van de standaarduitrusting kunt u vinden op de 

voorste pagina's bij het betreffende model)

 op aanvraag

Speciale vervaardiging op aanvraag!
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(alle gegevens zijn approximatief)

S7000 pAARDENTRAILERS

M
A

X
IM

U
S

PEG
A

SU
S 

A
TIS

M
A

D
ER

O

R
A

PID

SPIR
IT

SIN
G

LE

C
A

R
R

U
S

R
A

PID
 A

LU

SPIR
IT A

LU

SIN
G

LE A
LU

M
IN

IU
M

C
LEO

N

TR
IO

ISLA
N

D
 4 o

f 5

L
B
H

3480
1720
2350

3370
1710
2300

3350 
1710 
2300

3340
1710
2310

3150
1700
2290

3150
1700
2290

3150
1350
2280

3300
1700
2310

3140
1695
2290

3140
1695
2280

3150
1350
2280

3210
1720
2320

4760
2050
2240

G
rootte  

afhankelijk  
van m

odel

ALgEmEEN
Oploopklep in rijrichting links of rechts –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– ––
Reservewielhouder in zadelkamer gemonteerd l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l
Achterklep met rubberen opstaplatten     l –– l  l –– l l  
Achterdeur draai- en zwenkbaar –– –– l l l –– l l l –– l  –– ––
Zadelkamer GVK met zadelkamerdeur    l l l l l l l l –– –– ––
Zadelhouder en trenshouder    l l l l l l l l ––  
Zadelkamerverlichting   l l l –– l l l –– l ––  l
Zwenkbare zadelaflegplank voor een zadel aan buitenkant l l l l l l l l l l l l l l
Spiegel in zadelkamerdeur   l l l l l l l l l –– l l
Stuwnet voor zadelkamer, los l l l l l l l l l l l –– l l
Rubberen opstapbeveiliging voor zadelkamer l l l l l l l l l l l –– l l
Westernuitvoering (geïntegr. voedertroggen, zadelkamer met –– –– l l l –– –– l l –– –– –– –– ––
uittrekbare westernzadelhouder, trenshouder, mathouder)

opbouw
Dakventilator l l l l l l l l l l l –– l ––
Exclusief WINDSCHOTT (WINDSCHOT) –– ––    l    l   –– ––
GVK-klep in plaats van WINDSCHOT –– –– l l l l –– l l l –– –– –– ––
WINDFLAP   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

bANDEN
Reservewiel l l l l l l l l l l l l l l
Reservewiel op aluminium velgen 15“ l l l l l –– –– l l –– –– l –– ––
Reservewielhouder l l l l l l l l l l l l l l
Wielset 15“ aluminium velgen in plaats van stalen velgen l l l l l –– –– l l –– –– l –– ––

boDEm
ALUBICOMP-BODEN (BODEM) in plaats van houten bodem   l l l l l  l l l l –– ––
Rubbervloer ingeplakt en afgelakt 8 mm      l l   l l –– –– ––

ELEKTRoTECHNIEK
Derde remlicht –– –– l l l l l l l l l l –– ––

oNDERSTEL
AKS veiligheidskoppeling l l l l l l l l l l l l l l
Oploopinrichting met hydraulische aansturing l l l l l   l l l   l –– –– ––
Automatisch steunwiel centraal gemonteerd       l  l    l  l   
Wielschokdemper gemonteerd     l l l  l l l   
Wielschokdemper los met montagemateriaal –– –– –– –– l l l –– l l l –– –– ––
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bINNENuITRuSTINg

Doorlopende borststang l l l l l l  l l l  –– –– ––
Veulenhekwerk l l l l l l l l l l l l –– ––
In hoogte verstelbare achterstangen l l l l l l l l l l l l    
In hoogte verstelbare borststang    l l l l  l l l l    
Camera aan voorkant voor binnenruimte l l l l l l l l l l l l l l
Hoofdtussenwand l l l l l l –– l l l –– –– –– ––
Zadelaflegstang voor 2 zadels (buiten) l l l l l l l l l l l l l l
Zijbekleding links en rechts gemonteerd  l l l l l l l l l l l l l
Zijbekleding links en rechts los meegeleverd   l l l l l l l l l l l l l
Zijopstapbeveiliging gemonteerd   l l l l l l l l l l    
Zijopstapbeveiliging los meegeleverd –– –– l l l l l l l l l l l l

mATRIX
SERIE 7000

Kleuren 

CITRoENgEEL mETALLIC RooD mETALLIC puRpERRooD mETALLIC DoNKERbLAuw mETALLIC

ZwART mETALLIC wIT  ZILVER mETALLIC DoNKERgRoEN mETALLIC

Let erop dat de afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren.
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Humbaur partner:

Veiligheidsinstructie! Het gebruik van de 
trailer mag uitsluitend met uitdrukkelijke 

inachtneming van alle wegenverkeersrechtelijke, 
ongevallenverzekeringskundige en 

ladingsbeveiligingstechnische voorschriften worden 
uitgevoerd. Voor vergissingen en drukfouten wordt 

geen aansprakelijkheid aanvaard.  
Technische wijzigingen voorbehouden.  
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