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 het mOdel d mUlti; 
een Ongekende krachtpatser!
De meest gevraagde opties zijn,aantrekkelijk geprijsd,  
samengevoegd in dit MULTI-(functionele) pakket.
Te weten:
- verlaagd chassis met banden 195/50 R 13
-  2 stuks aluminium oprijbalk “2500”
- oprijbalken geïntegreerd onder de vloer
- verstelbare uitzetsteunen
- elektrische bediening met accu
- accu lader (los meegeleverd)

kippers Van hapert; rOBUUst en BetrOUwBaar!  
HAPERT is al vele jaren hét topmerk in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider in het  
segment lichte aanhangwagens met een oplooprem. HAPERT- aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via  
professionele dealers met veel vakkennis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de HAPERT-organisatie. 
Dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT- aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. 
Gebruikers weten dat HAPERT-aanhangwagens stuk voor stuk doordachte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer  
bewijzen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

“Mijn HAPERT is

geknipt voor elke klus!”
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Opties en accessOires
Natuurlijk zijn er vele modelaanpassingen, 
opties en accessoires mogelijk:
-  een elektrische bediening door middel van 

een accu (foto 8a en b) kompleet ingebouwd 
in een stalen, verzinkte beschermingsbak 
voorzien van een kunststof deksel 

-  een aan de boven- en onderzijde scharnierend 
achterbord    

-  een(nood-)handpomp (foto 9) 
-  een verlaagd chassis met banden 195/50 R13 

(foto 1)
-  verhoogde aluminium borden 400 of 500 mm. 

hoog (foto 2)
-  aluminium opzetborden 300 mm. hoog  

(foto 3 en 4) 
-  (gaas-) rekwerk op de zijwanden (foto 5) 
-  een uitneembaar voorrek 
-  een lier met steun gemonteerd aan de voor-

zijde (foto 6)
-  oprijbalken geïntegreerd onder de laadvloer 

(foto 1)
-  verstelbare uitzetsteunen
-  achterlicht afscherming (foto 10)
-  leverbaar in 2000 / 2200 en 2400 mm. 

breedte!
-  Ook leverbaar als “MULTI”- uitvoering  

(zie foto 1 met omschrijving).

 Zoekt u een andere afmeting en/of uitvoering? Informeer bij uw deskundige HAPERT-dealer in de buurt 
of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden.

 Model aantal       afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- eigen
 C, D, D Multi assen lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 C 1350 1 2600 1500 300 600 1350 380
 C 1500 1 2600 1500 300 610 1500 390
 D 2000  2 2800 1600 300 720 2000 615
 D 2700 2 3050 1600 300 730 2700 640
 D 2700 multi 2 3050 1600 300 660 2700 760
 D 3000  2 3050 1800 300 740 3000 700
 D 3500  2 3350 1800 300 760 3500 750

de mOdellen c, d en d mUlti :
OerdegeliJke, achterwaartse kippers!
De basis uitvoeringen zijn uitgevoerd met:
-  een volledig gelast en volbad verzinkt chassis
-  een solide, hydraulische cilinder welke te bedienen is door 

middel van een handpomp 
-  degelijke, rubbergeveerde assen 
-  aluminium borden 300 mm. hoog welke zijn voorzien van 

de vaak beproefde, gemakkelijk te bedienen, ingebouwde 
sluitingen 

-  4 uitneembare hoekrongen 
-  een aan de onderzijde scharnierend achterbord  
-  gelaste bindhaken 
-  afhankelijk van de lengte van de aanhangwagen zijn er 

bindringen geïntegreerd (foto 7a en b) in de zijrand. Dit 
"HAPERT"- ladingvastzetsysteem is TÜV-gecertificeerd en 
voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! 

-  een robuust opklapbaar steunwiel (optie voor model C)
-  een gegalvaniseerde staalplaat gemonteerd op de multi-

plex vloerplaat (optie voor model C)

Standaard uitgevoerd met banden 195/50 R13
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GEPRÜFTE LADUNGSSICHERUNG - SAFETY OF LO

ADS

VDI 2700 - EN 12195-1 - EN 12642

 Bindringen geïntegreerd in de zijrand.  
Dit “HAPERT”- ladingvastzetsysteem systeem is TÜV-
gecertificeerd en biedt u zodoende nog meer zekerheid 
tijdens het transport van allerhande goederen en machines. 
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model Bl

mOdel Bl; de dUBBelassige kipper met de laagste laadVlOer! 
De hydraulisch achterwaarts kippende basis uitvoering is voorzien van een compleet gelast 
en volbad verzinkt chassis, een sterke, hydraulische cilinder met handbediening, rubber-
geveerde assen, een achterbord boven en- onder scharnierend, bindhaken aangelast, een 
opklapbaar steunwiel en bovendien een verzinkte, stalen plaat op de multiplex vloerplaat. 
De zijwanden zijn (inclusief de reling) 45 cm. hoog met dubbelzijdig geanodiseerd alumi-
nium. Kortom: deze robuuste krachtpatser is zeer compleet uitgevoerd!

Verder ZiJn er Vele Opties en accessOires mOgeliJk 
zoals een elektrische bediening met behulp van een accu, zijwanden in multiplex met een kunststoflaag of volbad verzinkt staal, 
(gaas-)rekwerk op de zijwanden (foto 11), verhoogde aluminium borden (foto 12), een lier met steun gemonteerd aan de voorzijde 
(foto 12), verstelbare uitzet steunen, reservewiel enz. 
En, in combinatie met geïntegreerde, stalen of aluminium oprijbalken (foto 10), ideaal voor het vervoer van uw (graaf)machine! 

 model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen 
 BL lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 BL 2000 2500 1300 450 590 2000 560
 BL 2700 3000 1500 450 590 2700 680
 BL 3000 3000 1800 450 600 3000 740
 BL 3500 3000 1500 450 610 3500 730
 BL 3500 3000 1800 450 610 3500 760
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