Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten/
producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

VOERTUIG
TRANSPORTAANHANGERS

SERIE 4000
AUTOPROGRAMMA
www.humbaur.com

SERIE 4000

INHOU D
SERIE 4000

Overzicht van motortransporters
Motortransporter HM
Kleine-voertuigtransporter KFT
Volpoly-aanhanger REXUS

4
6
8
10

Overzicht van voertuigtransporters
Bakwagen IMOLA
Voertuig transporter-plateauwagen UNIVERSAL
Bakwagen HOCKENHEIM kipbaar
Plateauwagen LEMANS kipbaar

12
14
18
22
26

Overzicht van universele transporters
Plateauwagen ALLCOMFORT kipbaar

30
32

Accessoires

36

Met circa 350 seriemodellen op privé en
z akelijk gebied behoort Humbaur tot de
toonaangevende aanhangerfabrikanten van
Europa. Innovatief en ervaren. Aanwezig in
heel Europa en daarbuiten. Als door de
eigenaar geleid middenstandsfamiliebedrijf
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
k waliteit en een competente en uitgebreide
begeleiding – dat zijn onze sterke punten.
Sterke punten die wij in dienst van onze
klanten stellen.
Ulrich Humbaur, vennoot,
bedrijfsleider en CEO
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HUMBAUR – KWALITEIT EN ERVARING
Jarenlange ervaring
Als vooraanstaande fabrikant van autoaanhangers
fabriceren wij jaarlijks circa 50.000 aanhangers en
trailers. Sinds de oprichting van de onderneming
hebben wij al meer dan 600.000 voertuigen vervaardigd. De in decennia verworven kennis wordt tegenwoordig weerspiegeld in elk van onze aanhangers.
Hoog kwaliteitsbewustzijn
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, keuren hoog-gekwalificeerde technici elk
afzonderlijk detail.
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 geschikte transporthulp 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 productieprocessen
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. 350 seriemodellen wordt daarbij altijd
volgens de meest actuele stand van de techniek
ontwikkeld en ge-produceerd. Zo waarborgen wij
altijd eersteklas kwaliteit – kwaliteit made in Germany.
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MOTOR-TR

RANSPORTER
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motortransporter HM
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

HM 752212
3663 x 1718 x 630
2240 x 1276
750
600
500
13
15°

HM 102212
3374 x 1738 x 635
2240 x 1276
1000
800
510
13
15°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

De HM is een motortransporter voor 2 motorfietsen. Deze valt op door zijn door
dachte en uitgekiende constructie. Uitgerust met twee staande rails en een oprijrail
kan de HM twee motorfietsen herbergen en transporteren. Door de inbouw van een
dikke houtplaat kunt u zo nodig ook andere goederen transporteren – daarmee krijgt
u andere gebruiksmogelijkheden voor uw HM.

6

De lading kan o. a. worden vastgezet met
optioneel verkrijgbare motorfietsgordels

Royale kwaliteitsbanden voor een
rustig rijgedrag ook
op een slecht
wegdek

Massieve onderrijbeveiliging –
speciaal ontwikkeld
voor belastingen bij
het in- en uitladen

Twee staande rails
met motorfiets
beugels, geschikt
voor alle in de
handel verkrijgbare
motorfietsbanden

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De motortransporter HM
van Humbaur
• Onderstel: frame en onderstel gegalvaniseerd;
basisframe van haaks afgewerkte en vastgeschroefde staalprofielen om bij beschadigingen afzonderlijke delen gemakkelijk te kunnen vervangen;
onderhoudsvrije rubberen veerassen met afzonderlijke wielophanging van bekende fabrikant; banden
van kwaliteitsmerk (geschikt voor 100 km / h)
• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met
geïntegreerde driehoeksreflector en spatbordlamp
aan voorkant; 13-polige stekker bij de HM 10;
7-polige stekker bij de HM 75

• Opbouw: lage laadhoogte van 500 en 510 mm;
royale oprijrail van gegalvaniseerde staalplaat met
zijwaartse beschermrand, daardoor zeer gunstige
oprijhoek; aan de staande rails bevestigde beugels
zorgen voor stabiele stand; sjormogelijkheid door
standaard gemonteerde sjorogen van gegalvaniseerd gegoten staal; bodem van een 15 mm dikke,
watervast gelijmde muliplexplaat, stroef en degelijk
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleine-voertuigtransporter KFT
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

KFT 1300
4239 x 2152 x 725
2950 x 1650
1300
1000
500
15
14°

KFT 1500
4239 x 2152 x 725
2950 x 1650
1500
1180
500
14
14°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

De kleine-voertuigtransporter (KFT) is ontwikkeld om kleine personenauto‘s of max.
drie motorfietsen te transporteren. Door de doorlopende bodem en de zijwaartse en
voorste aanrijbescherming met geïntegreerde sjormogelijkheden kan de KFT ook
voor andere toepassingen worden gebruikt.
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Aluminium
oprijplanken

Aanrijbescherming:
zijdelijke staal baan
met geïntegrerde
sjorogen

Optie: wielbok
(sperstang) voor
veiligheid van de
lading

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
de kleine-voertuigtransporter KFT
van Humbaur
• Onderstel: frame en onderstel gegalvaniseerd;
basisframe van haaks afgewerkte en vastgeschroefde staalprofielen om bij beschadigingen
afzonderlijke delen gemakkelijk te kunnen ver
vangen; onderhoudsvrije rubberen veerassen met
afzonderlijke wielophanging van bekende fabrikant; banden van kwaliteitsmerk (geschikt voor
100 km / h)
• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met
geïntegreerde driehoeksreflector en spatbord
lampen aan voorkant; standaard met 13-polige
stekker en achteruitrijschijnwerper

• Opbouw: lage laadhoogte van 500 mm; twee
speciale planken van geribde aluminiumplaat van
200 mm breed, achter dwars ingelegd, voor het
inladen; doorlopende bodem van meervoudig
watervast gelijmd hout met stroeve fenolhars
deklaag; zijwaartse en voorste aanrijbescherming
met geïntegreerde sjormogelijkheden van gegalvaniseerde staalplaat; standaard met neuswiel
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Volpoly-aanhanger REXUS
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

REXUS
4596 x 2080 x 2345
3250 x 1500 x 1800
2000
1285
460
15
15°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

Kleuren

Geel metallic

Oranje metallic

Rood metallic

Blauw metallic

Wilt u svp noteren, dat er een kleine kleurverschil bestaan kan.

Zwart metallic
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Wit

Zilver metallic

Aluminium velgen,
designachterlichten,
chromen sierbeugel

Zijdeuren met 3-punts
vergrendeling,
afsluitbaar

Neerlaatbare achterklep met 2 gasveren en geribde
aluminiumplaat
bedekt

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De volpoly-aanhanger Rexus in retrodesign
van Humbaur
• Onderstel: Champ-onderstel voor optimale
stabiliteit in de lengte; rustig rijgedrag en optimale
wegligging; gegalvaniseerde framecomponenten
vastgeschroefd en geklonken; lamphouders
gegalvaniseerd en bepoederd; banden van
kwaliteitsmerk met aluminium velgen; 100 km / h
uitvoering met 4 wielschokdempers
• Elektrotechniek: Designachterlampen in doorzichtige glazen look met chroomringen; 13-polige
stekker met achteruitrijschijnwerper; 3 remlichten;
binnenlamp; spatbordlampen; contourverlichting
• Opbouw: volpoly-opbouw van glasvezelversterkte
kunststof (GVK); bodemplaat van meervoudig
watervast gelijmd hout, 21 mm dik, stroef; achterklep (neerlaatbare achterklep) van GVK met
houtkern en geribde aluminiumplaat bedekt, met
3 massieve gegalvaniseerde en scharnieren met
zwarte poedercoating; t orsiestangsluiting van
roestvrij staal, afsluitbaar; zijwaartse toegangsdeuren met scharnieren van geëloxeerd aluminium en
3‑punts vergrendeling, afsluitbaar; in de zijwanden

gelamineerde meervoudig watervast gelijmde
houtplaten voor versterking van zijkanten en
montage van diverse accessoires; 2 rangeergrepen;
chromen sierbeugels; 6 sjorringen van elk 400 daN
in bodem gemonteerd
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OVERZICHT

VOERTUIG-TR

12

RANSPORTER
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bakwagen IMOLA
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

IMOLA 2000
5423 x 2400 x 810
4000 x 1900
2000
1450
435
13
13°

IMOLA 2500
5423 x 2400 x 810
4000 x 1900
2500
1950
445
14
13°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

De IMOLA is het instapmodel bij onze voertuigtransporters. Door de extreem lage
laadhoogte is bij de IMOLA een sensationele oprijhoek verkregen, waardoor het
inladen aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. De speciaal geconstrueerde geperforeerde
staande rails zorgen bij het te transporteren voertuig voor een optimaal stabiele
stand.

14

Multifunctionele
lampen voor
optimale herkenbaarheid in elke
situatie

Twee oprijplanken
van aluminium met
geribbeld oprijvlak
voor veilig oprijden

Verlichting met
aanrijbescherming

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De bakwagen IMOLA
van Humbaur
• Onderstel: optimale bescherming tegen corrosie
door galvanisatie in dompelbad van hele frame en
onderstel; stabiel basisframe van schuin afgewerkte,
geklonken en geschroefde staalprofielen; onderhoudsvrije rubberen veerassen met afzonderlijke
wielophanging van bekende fabrikant; banden van
kwaliteitsmerk (geschikt voor 100 km / h); betrouw-

baar en snel remgedrag door een rem voor vier
wielen met geïntegreerde automatische voorziening
voor achteruitrijden
• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met
geïntegreerde driehoeksreflector, zijwaartse
spatbordlampen en contourverlichting; standaard
13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
• Opbouw: twee planken van geribde aluminiumplaat
voor het inladen, achter in het frame ingehangen;
gemakkelijk inladen door extreem lage laadhoogte
van 435 mm of 445 mm en de daarmee verbonden

oprijhoek; stabiele stand van te transporteren
voertuig door speciaal geconstrueerde geperforeerde staande rails; sjormogelijkheid aan de doorlopende zijwaartse perforaties en aan de staande rails;
wielstoppers (blokeerstangen) of wielspangordels
voor extra beveiliging van de lading en kabellierbok
met kabellier optioneel verkrijgbaar

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Bakwagen IMOLA

Accessoires
Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

Laadvlak van zeefdruk
1900 x 850 mm
16

Liersteun en lier met kabel

Wielstopper (sperstang)

Geperforeerde
staande rails voorkomen het wegglijden van beladen
voertuigen

De planken worden
mechanisch vastgezet op het laadvlak

Doorlopende
geperforeerde reling voor het inspannen van wielstoppers (sperstangen)
en het vastsjorren
met gordels

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voertuig transporter-plateauwagen UNIVERSAL
Model (met houten vloer)
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

UNIVERSAL 3000
5374 x 2034 x 830
4000 x 2030
3000
2310
600
10
13°

UNIVERSAL 3500
5405 x 2034 x 890
4000 x 2030
3500
2700
670
13
15°

Model (met aluminium vloer)
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

UNIVERSAL 3000 ALU
5374 x 2034 x 830
4000 x 2030
3000
2320
600
10
13°

UNIVERSAL 3500 ALU
5405 x 2034 x 890
4000 x 2030
3500
2710
670
13
15°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

Onze universaloplossing voor uw voertuig transport. Als plateauwagen gebouwd is
er een door gaande bodem plaat gemonteerd. Dit feit maakt van deze aanhang
wagen een „multitalent“ ook voor andere transportoplossingen.
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De perforatie in de
buitenframe profiel
maakt mogelijk een
eenvondige fixatie
van de wielbok
(optie)

In de schacht onder
de laad vlak zijn de
aluminium oprijplanken

Lier met lierbok en
houder met 3 posities

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
de voertuig transporter-plateauwagen UNIVERSAL
van Humbaur
• Onderstel: Optimale roestbescherming door
duikbad vuur galvanisatie van de hele frame en
chassis; stabiele en gelasde basisframe van gehoekde
staal profielen; rubberveer-assen onderhoudvrijmet
enkelrad ophaning van bekende fabrikanten
(kvaiteitbanden 100 km / h geschikt); veilige en snele
remgedrag door 4 wiel rem met geïntegreerde
achterrij automatiek

• Elektrotechniek: Multifunctionelle verlichting met
geïntegreerde driehoek reflector en zuidelijke
verlichting; standaard uitvoering met 13 pin
stekker en achteruitrijlicht
• Opbouw: Laden van voertuigen door massieve
duikbad vuur gegalvaniseer de oprijrampen als
rooster; deze rampen kunnen bij het transport
gewoon onder de laad vlak ingevoerd worden; de
perforatie in de buiten frame profiel maakt een
fixatie van de wielbok (optie) makelijk; 7 sjorringen
per zijd laten over de hele lengte voorwerpen
fixeren; de houtboden is samengesteld door

doorgaand gelijmde waterproef speciaal hout; lier
en lierbok met houder op 3 posities

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Voertuig transporter-plateauwagen UNIVERSAL

Accessoires
Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

Reservewielhouder
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Vastzetband voor personenvoertuig,
50 mm breed

Gereedschapbox

Huifopbouw als
optie

Bordwanden als
optie

Aanzicht van
achterzijde

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bakwagen HOCKENHEIM kipbaar
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

HOCKENHEIM 2000
5907 x 2440 x 780
4150 x 1940
2000
1360
480
14
12°

HOCKENHEIM 2500
5907 x 2440 x 780
4150  x 1940
2500
1860
480
14
12°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

De kipbare autotransportaanhanger HOCKENHEIM is speciaal geconstrueerd voor
professioneel gebruik. Omdat de brug is uitgerust met een dubbel werkende
hydraulische kipvoorziening (voor het opheffen en neerlaten van de brug), speelt
de gewichtsverdeling van de auto geen rol. De HOCKENHEIM is de professionele
autotransporter voor het dagelijkse gebruik.
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HOCKENHEIM 3000
5907 x 2440 x 800
4150 x 1940
3000
2310
480
14
12°

Optioneel verkrijgbare wielstoppers
(sperstang) voor een
extra beveiliging van
het laadgoed

Geperforeerde
staande rails voorkomen een wegglijden van beladen
voertuigen

Brug met speciale
kiplager direct met
de twee assen
verbonden

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De kipbare bakwagen HOCKENHEIM
van Humbaur
• Onderstel: optimale bescherming tegen corrosie
door galvanisatie in dompelbad van hele frame en
onderstel; stabiel basisframe van schuin afgewerkte, geklonken en geschroefde staalprofielen;
onderhoudsvrije rubberen veerassen met afzonderlijke wielophanging van bekende fabrikant;
banden van kwaliteitsmerk (geschikt voor
100 km / h); betrouwbaar en snel remgedrag door
een rem voor vier wielen met geïntegreerde
automatische voorziening voor achteruitrijden
• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met
geïntegreerde driehoeksreflector, zijwaartse

spatbordlampen en contourverlichting; standaard
13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
• Opbouw: dubbel werkende hydraulische kipvoorziening voor de brug voor het opheffen en
neerlaten van de brug; standaard gemonteerde
kabellier, 5-voudig verstelbaar over de hele
breedte van het laadvlak (optimaal voor het
inladen van auto’s zonder eigen aandrijving); de
geperforeerde staande rails vormen een eenheid
met de zijspoilers; doorlopende perforatie in de
zijspoilers dienen als bevestigingspunten voor de
beveiliging van de lading, terwijl er optioneel
bovendien wielstoppers (sperstang) of wielspangordels verkrijgbaar zijn

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Bakwagen HOCKENHEIM kipbaar

Accessoires
Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

Laadvlak doorlopend met
zeefdrukplaat afgesloten
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Wielschokdemper

Wielstopper (sperstang)

Standaard met
kabellierbok met
kabellier en
trekkabel

Optioneel 50 mm
brede wielspangordel voor optimale
beveiliging van de
lading

Twee bijstelbare
sluitingen voor
mechanische
vastzetting van de
brug

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Plateauwagen LEMANS kipbaar
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

LEMANS 2500
5961 x 2170 x 765
4300 x 2100
2500
1700
620
13
10°

LEMANS 3000
5961 x 2170 x 765
4300 x 2100
3000
2200
620
13
10°

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

De kipbare hooglader-autotransporter LEMANS speciaal ontwikkeld voor het
dagelijkse professionele gebruik. Deze overtuigt door zijn lage laadhoogte en een
aantal nuttige details, zoals bijvoorbeeld de speciale gestanste gaten in de zijspoilers
en de gedrukte gaten in de staande rails, waarmee de lading op talloze manieren
kan worden vastgezet. grote assortiment accessoires bevat onder andere wielstoppers
(sperstangen), een gesloten zeefdrukbodem voor de brug, wielspangordels en veel
meer.
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LEMANS 3500
5948 x 2170 x 790
4300 x 2100
3500
2670
650
13
10°

Brug met speciale
kiplagers direct
verbonden met de
beide aslichamen

In de plankenschacht opgeborgen
geribde aluminium
planken

Soepel lopende
kabellier met
omkeerschijf op
vijf posities
verstelbaar

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De kipbare plateauwagen LEMANS
van Humbaur
• Onderstel: uitstekende bescherming tegen corrosie
door galvanisatie in dompelbad van hele frame en
onderstel; afzonderlijke delen van schuin afgewerkte, geklonken en geschroefde staalprofielen
vervangbaar; onderhoudsvrije rubberen veerassen
met afzonderlijke wielophanging van bekende
fabrikant; banden van kwaliteitsmerk (geschikt
voor 100 km / h); betrouwbaar en snel remgedrag
door een rem voor vier wielen met geïntegreerde

automatische voorziening voor achteruitrijden;
unieke kiplager vormt een vaste verbinding tussen
de brug en de beide aslichamen voor een optimale
lastopname en een rustig rijgedrag
• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met
geïntegreerde driehoeksreflector, zijwaartse
spatbordlampen en contourverlichting; standaard
13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
• Opbouw: met bouten vastgezette, geklonken en
geschroefde brug; doorlopende brugdwarsbalken
vormen gelijktijdig een sleuf voor de kabellierbok
die daarmee extreem stabiel is; inladen over korte
planken van geribde aluminiumplaat die met

glijlagers onder de brug zijn gemonteerd; kabellier
met omkeervoorziening over hele aanhangerbreedte 5-voudig verstelbaar; enkelvoudig werkende cilinder met hoogwaardige hydraulische
eenheid; oprijhoek van ca. 10 °; speciaal geconstrueerde geperforeerde staande rails vormen een
eenheid met de zijspoilers; zeven dubbele dopprofielen, in de dwarsrichting op de brug aangebracht

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Plateauwagen LEMANS kipbaar

Accessoires
Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

AKS-veiligheidskoppeling
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Laadvlak doorlopend met zeefdrukplaat aafgesloten

wielbok (sperstang)

Zeven dubbele
dopprofielen in de
dwarsrichting op de
brug aangebracht
voor extra stabiliteit

Soepel lopende kabellier met omkeerschijf op vijf posities
verstelbaar over de
hele aanhangerbreedte

Doorlopende
geperforeerde reling voor het inspannen van wielstoppers (sperstangen)
en het vastsjorren
met gordels

INLAADSITUATIE

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 4000

OVERZICHT

UNIVERSELE T

30

TRANSPORTER

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Plateauwagen Allcomfort kipbaar
Model
Totale afmetingen in mm
Inwendige afmetingen in mm
Toegestaan totaalgewicht in kg
Laadvermogen in kg
Laadhoogte in mm
Banden in inches
Oprijhoek

ALLCOMFORT 3000
5994 x 2254 x 1570
4300 x 2100 x 200
3000
2060
650
13
11 °

ALLCOMFORT 3500
5981 x 2254 x 1600
4300 x 2100 x 200
3500
2530
665
13
12 °

(Genoemde specificaties kunnen enigszins afwijken)

De ALLCOMFORT is een universele transporter met hydraulisch kipbare brug voor
multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Door de combinatie van de kipbare brug
met de neerlaatbare achterklep wordt een uitstekende oprijhoek verkregen,
waardoor ook dieperliggende machines en auto‘s probleemloos kunnen worden
ingeladen. De ALLCOMFORT beschikt over vier afneembare hoekrongen die
optioneel een huifgestel met huif kunnen opnemen, waardoor
een weersonafhankelijk transport wordt gewaarborgd.
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Brug met speciale
kiplagers direct
verbonden met de
beide aslichamen

Geperforeerde
neerlaatbare
achterklep
omhooggeklapt
met gasveerondersteuning

Optioneel met
kabellier, kabel en
omkeerschijf

STANDAARDUITRUSTING
Argumenten die overtuigen:
De kipbare plateauwagen ALLCOMFORT
van Humbaur
• Onderstel: frame en onderstel van in een dompelbad gegalvaniseerde speciale staalprofielen,
geschroefd en geklonken voor optimale besch
erming tegen corrosie;. zeer lage laadhoogte door
frameconstructie in samenspel met de speciale 13”
banden; betrouwbaar en snel remgedrag door een
rem voor vier wielen met geïntegreerde automa
tische voorziening voor achteruitrijden; unieke
kiplager vormt een vaste verbinding tussen de
brug en de beide aslichamen voor een optimale
lastopname en een rustig rijgedrag

• Elektrotechniek: multifunctionele verlichting met
geïntegreerde driehoeksreflector, zijwaartse
spatbordlampen en contourverlichting; standaard
13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
• Opbouw: dubbel werkende hydraulische kipvoorziening voor het opheffen en neerlaten van de
brug; 900 mm hoge neerlaatbare achterklep met
gasveerondersteuning; zeer grote, uit één stuk
vervaardigde en optimaal tegen binnendringend
water beschermde bodemplaat van meervoudig
watervast gelijmd hout met stroeve fenolhars
deklaag; 4 paar geïntegreerde sjorbeugels om de
lading te kunnen vastzetten in de buitengestelpro-

fielen (systeem uitbreidbaar); compleet afneembare 200 mm hoge boordwanden van geëloxeerd
aluminium aan de zij- en voorkanten met spansluitingen; Kabellierbok standaard, optioneel verkrijgbaar met kabellier, trekkabel en omkeerschijf

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

Plateauwagen Allcomfort kipbaar

Accessoires
Deze voorbeelden zijn optioneel verkrijgbaar tegen bijbetaling!

AKS-veiligheidskoppeling
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Huifobouw, laadhoogte
1800 mm en 2000 mm

Kabellier met trekkabel
en omkeerschijf

Zeven dubbele
dopprofielen in de
dwarsrichting op de
brug aangebracht
voor extra stabiliteit

Aan voorkant met
KTL bedekte
en bepoederde
hoekrongen en
spansluitingen

Royale achterlichten
met driehoeksreflector en contourverlichting

INLAADSITUATIE

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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SERIE 4000

ACCESSOIRES
Opbouw

36

Oprijrail extra, los (1 stuks)

Uitlegstangen voor achterklep,
los (2 stuks)

Bodemplaat bedekt met geribde
aluminiumplaat

Dubbele vleugeldeuren in plaats
van neerlaatbare achterklep

Dubble werkende cilinder

Gietvloer

Laadvlak doorlopend met
zeefdrukplaat afgesloten

Huifopbouw, laadhoogte
1600 mm, 1800 mm en 2000 mm

Kabellier met trekkabel en
omkeerschijf

Staande rail met beugel
(los meegeleverd)

Verlichting / Elektriciteit

Chassis

Lading vastzet (Deel 1)

Adapter 7 – 13 polig /
Adapter 13 – 7 polig

AKS-veiligheidskoppeling

Hefsteunen met draaikruk

Achteruitrijschijnwerper (alleen
mogelijk met 13-polige stekker)

Neuswiel
(afhankelijk van model)

Wielschokdemper
(ongemonteerd)
zonder 100 km / h verklaring

Schuifsteunen (2 stuks)

Vastbindringen verzonken in
houten vloer gemonteerd,
trekkracht elk 0,2 ton (4 stuks),
trekkracht elk 0,4 ton (4–6 stuks)

Motorfietsstander

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen

37

SERIE 4000

ACCESSOIRES
Lading vastzet (Deel 2)
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Wielen / Banduitrusting

Fittingen voor ladingsbeveiligingsrail (4 stuks)

Vouwringen (4 stuks)

Ladingsbeveiligingsrail

Motorfietsgordel, 25 mm breed
(4 stuks)

Wielspangordel 50 mm breed

Wielstopper (sperstang)

Sleufankerrail
met Sperstangen

Staafjessjorrail
met Sperstangen

Reservewiel

KLEUREN
Diefstal zekering

Beugelslot voor alle geremde
aanhangers tot 3500 kg

Metalen afsluitschoen met slot

Standaardkleuren huiven

Wit
conform RAL 9010

Middengeel
conform RAL 1003

Oranje
conform RAL 2011

Rood
conform RAL 3002

Blauw
conform RAL 5002

Groen
conform RAL 6026

Grijs
conform RAL 7038

Wilt u svp noteren, dat er een kleine kleurverschil bestaan kan.

Diefstalbeveiliging
Safety Compact

Insteekslot voor ongeremde
aanhanger

Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten / producten ondergaan voortdurend technische veranderingen
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HUMBAUR
... DICHT BIJ DE KLANTEN!
Humbaur Partner:

Humbaur GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen • www.humbaur.com

Made in Germany

Bestelnr.: 009.00104

Veiligheidsinstructie! Het gebruik van de aanhanger 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.
Printed in Germany. Nadruk verboden 12 / 12.

