
SCHAMELWAGENS VAN HAPERT; MULTI-FUNCTIONEEL INZETBAAR
HAPERT is sinds jaar en dag de Nederlandse marktleider in het segment aanhangwagens met eigen kenteken tot 3500 kg. bruto laadvermogen.  
Gebruikers weten dat de HAPERT - aanhangwagens stuk voor stuk kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende  
omstandigheden. Naast een aantal standaard-afmetingen in 5, 6 en 7 meter is het model V ook verkrijgbaar tot een lengte van 10 meter en een breedte van 2400 mm.  
De basis uitvoeringen van alle HAPERT schamelwagens zijn al zeer compleet uitgerust met zijdelingse afschermbeugels, scharnierend voorbord (foto 3), afgeschermde 
breedteverlichting en extra bindhaken onder de zijranden (foto 4) en een disselhooghoud-veer (foto 5). Let ook eens op de ingebouwde, degelijke sluitingen! Afhankelijk 
van de lengte van de aanhangwagen zijn er bindringen geïntegreerd (foto 1 en 2) in de zijrand. Dit "HAPERT"- ladingvastzetsysteem is TÜV-gecertificeerd en voorzien 
van het keurmerk DIN EN 75410-1! Neem gerust contact op met uw HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM voor meer informatie over de vele extra 
accessoires en opties.

SCHAMEL- AANHANGWAGEN,
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  model aantal banden- afmetingen inwendig in mm. ca. laadvloer- bruto laad- ca. eigen  
 V assen maat lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 V 2700 2 195/50 R13 5050 2000 300 780 2700 830
 V 3000 2 195/50 R13 6050 2200 300 780 3000 910
 V 3500 2 195/50 R13 7050 2400 300 780 3500 1110
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“Op mijn HAPERT 

kan ik altijd bouwen!”
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SCHAMEL-AANHANGWAGEN,
3- EN 4-ASSIG, 
3500 KG. BRUTO 
LAADVERMOGEN

model V
MODERNE TECHNIEK GECOMBINEERD MET VAKMANSCHAP zijn de waarborg voor de hoge kwaliteit van 
de HAPERT-producten. HAPERT- aanhangwagens zijn in veel Europese landen verkrijgbaar via professionele 
dealers met veel kennis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de organisatie. 
Dankzij de vele opties is het mogelijk uw persoonlijke HAPERT aanhangwagen samen te stellen. 
Zo zijn de 3- en 4 assige HAPERT-schamelwagens met een bruto laadvermogen van 3500 kg. te leveren met 
aluminium borden incl. eenvoudig te bedienen, ingebouwde sluitingen, als vlakke uitvoering, met huif (al dan 
niet met een schuifzeilsysteem, foto 8), spoiler, uitneembaar voorrek, verhoogde aluminium borden enz. Ook 
verkrijgbaar als TRANSPORTER-uitvoering (foto 9 en 10) d.w.z. met oprijbalken onder de wagen, bindreling 
op de zijkanten, verlaagd chassis, afgeschuinde achterzijde en een lier gemonteerd. Afhankelijk van de lengte 
van de aanhangwagen zijn er bindringen geïntegreerd in de zijrand. Dit systeem is TÜV-gecertificeerd en 
voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! Het "HAPERT"- ladingvastzetsysteem biedt u nog meer zeker-
heid tijdens het transport van allerhande goederen en machines.    

Zoekt u een andere afmeting? Informeer bij uw HAPERT 
dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de 
bijna onbegrensde mogelijkheden.
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  model aantal banden- afmetingen inwendig in mm. ca. laadvloer- bruto laad- ca. eigen  
 V assen maat lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 V 3500 3 195/50 R13 5050 2000 300 780 3500 990
 V 3500 3 195/50 R13 6050 2200 300 780 3500 1140
 V 3500 3 195/50 R13 7050 2400 300 780 3500 1250

“Met mijn HAPERT

loopt alles gesmeerd!”


