
WWW.HAPERT.COM

AANHANGWAGENS

“HAPERT aanhangwagens,

voor elk project de best
e keuze!”
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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 zodoende nog 
meer zekerheid tijdens het transport van allerhande goederen, 
auto’s en machines.

Optie: in hoogte verstelbare 
dissel met kogelkoppeling 
en/of DIN-oog





HAPERT STAAT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT.
Dankzij het bijna onbegrensde assortiment vindt u vrijwel altijd 
de HAPERT-aanhangwagen die beantwoordt aan uw persoonlijke 
wensen.
Bijvoorbeeld voor het vervoer van allerlei soorten machines, 
rollende materieel e.d. kunt u de aanhangwagen uitrusten met 
stalen of aluminium oprijbalken welke geborgd zijn onder de 
vloer (foto 10 en 11).
Andere mogelijke aanpassingen zijn  bijvoorbeeld een in hoogte 
verstelbare dissel en een uitvoering met vlakke laadvloer voor-
zien van verhoogde rongen op de aanhangwagen.
Het model AL is zelfs als drie-assige uitvoering verkrijgbaar.

Leverbaar in vele, standaard afmetingen (zie o.a. matrix, tot 
maximaal 6000 mm. lengte en 2400 mm. breedte) en daar-
naast in verschillende gewichtsklassen: enkel-assers in 750 
kg., 1350 en 1500 kg. bruto laadvermogen, tandem-assers in 
2000, 2700, 3000 en 3500 kg. bruto laadvermogen en drie-
assers in 3500 kg. bruto laadvermogen. Ook verschillende 
laadvloerhoogtes zijn mogelijk.
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 Model aantal       afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen
 AL assen lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 AL 3000  2 4050 2000 300 760 3000 680
 AL 3000  2 5050 2000 300 760 3000 720
 AL 3500 2 5050 2000 300 780 3500 740
 AL 3500 2 5050 2200 300 780 3500 770
 AL 3500 3 5050 2200 300 780 3500 870

PLATEAU AANHANGWAGENS,
ENKEL-, DUBBEL- EN DRIE-ASSIG model AL 
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UW LADING IS GOED BESCHERMD MET EEN 
HAPERT HUIF!
Alle HAPERT modellen zijn leverbaar met een vlak 
afdekzeil (foto 14) en/of een huif.
De huiven zijn te verkrijgen in diverse hoogten 
(1500, 1800, 2100 en 2300 mm. ) en uitvoeringen:  
bijvoorbeeld met achterklep in een vast achterka-
der (foto 15 en 16).
Standaard is het huif voorzien van een stabiel, 
afneembaar frame (het dakframe is afgeschuind) 
en een zeildoek wat aan alle zijden te openen is.
 De huif wordt geleverd  met kunststof, draaibare 
zeilbeugels en een elastische zig/zag (lasso-) slui-
ting van boven naar beneden. Huiven met een 
laadvloerlengte ≥ 4500 mm. zijn voorzien van  een 
frame met een middenstaander (foto 15b). 

VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK.
Ook kunnen de HAPERT - huiven uitgevoerd 
worden met vele opties en accessoires. Naast in 
afwijkende kleuren buiten de standaardkleur grijs 
(foto 15, 16 en 17), kan de huif o.a. uitgevoerd 
worden met zeilsnoer, zeil(aanspan)-rubbers (stan-
daard vanaf 1810 mm huif-hoogte; foto 16 en 17), 
afgeschuinde voorzijde of een spoiler, extra huif-
planken, speciale sluitingen en/of openingen in het 
zeildoek, een lichtbaan in het dak, etc.
Het is zelfs mogelijk de aanhangwagens te voor-
zien van een schuifzeil constructie met professio-
nele opspan-banden (foto 15 en 18).
Vraag de erkende HAPERT dealer gerust naar 
meer informatie; hij helpt u graag!

Afgeschuind huifdak 
Zig/zag (lasso-) sluiting met 
elastisch koord

Kunststof, draaibare zeil-
beugels (optie: zeilsnoer)

Optie: zeil(aanspan)-rubbers  
(standaard vanaf 1810 mm huif-hoogte).
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HET MODEL AL-MULTI: EEN COMPLETE KRACHTPATSER!
De meest gevraagde opties zijn, aantrekkelijk geprijsd, samengevoegd in de MULTI-(functionele) uitvoering. Deze stoere aanhangwagen 
is standaard voorzien van een verlaagd onderstel met banden 195/50 R13, 2 aluminium oprijbalken geïntegreerd onder de laadvloer, een 
U-profiel aan de achterzijde, 2 draaibare en verstelbare uitzetsteunen en een uitzetsteun-slinger gemonteerd in een houder aan het voor-
bord. Kortom: deze MULTI-FUNCTIONELE aanhangwagen is ideaal, niet alleen om uw materialen te vervoeren maar zeker ook voor het 
vervoer van uw (graaf)machines.

Standaard uitgevoerd met  
in de zijrand geïntegreerde  
bindbeugels. Dit "HAPERT"- 
ladingvastzetsysteem is  
bovendien TÜV-gecertificeerd!



IN VELE VARIATIES LEVERBAAR MET TAL VAN FUNKTIONELE OPTIES EN PRAKTISCHE ACCESSOIRES.
Het model AL-MULTI  is als tandem- en 3-assige uitvoering (foto 23)  in verschillende (standaard) afmetingen leverbaar. Ook een enkel-
asser met een afmeting van 3050x1600 mm.  behoort tot de mogelijkheden (foto 22). Daarnaast zijn tal van opties en accessoires 
mogelijk zoals een uitneembaar voorrek, verhoogde aluminium borden, opzetborden, een in hoogte verstelbare dissel, (gaas-) rekwerk 
op de zijwanden (foto 20),  een lier met steun aan de voorzijde gemonteerd (foto 21), een vlak afdekzeil, ladingdoeken, huiven enz. 

 Model aantal      afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen
 AL Multi assen lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 AL 1350 multi 1 3050 1600 300 640 1350 470
 AL 2000 multi 2 3350 1800 300 640 2000 605
 AL 2700 multi 2 4050 1800 300 640 2700 655
 AL 2700 multi 2 4050 2000 300 640 2700 690
 AL 3000 multi  2 4050 2000 300 650 3000 700
 AL 3500 multi 2 5050 2000 300 660 3500 790
 AL 3500 multi 3 5050 2200 300 660 3500 920

TÜV NORD Nederland

G
E

C
E
RTIFICEERDE LADINGZEKER

IN
G

 

GEPRÜFTE LADUNGSSICHERUNG - SAFETY OF LO

ADS

VDI 2700 - EN 12195-1 - EN 12642

“Op mijn HAPERT 

kan ik altijd bouwen!”

AANHANGWAGENS VAN HAPERT; 100% BETROUWBAAR. 
HAPERT is al vele jaren hét topmerk in de aanhangwagenbran-
che. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider in het 
segment lichte aanhangwagens met een oplooprem.  
HAPERT- aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijg-
baar 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 kwaliteitsproduc-
ten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden.
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 Model aantal afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen
 AL assen lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 AL 1350 1 2800 1600 300 740 1350 350
 AL 1500 1 3050 1600 300 750 1500 365
 AL 2000 2 3050 1600 300 730 2000 445
 AL 2000 2 3350 1800 300 730 2000 480
 AL 2000 2 4050 1800 300 730 2000 550
 AL 2700 2 4050 1800 300 750 2700 555
 AL 2700 2 4050 2000 300 760 2700 580

  Zoekt u een andere 
afmeting en/of laad-
vloerhoogte?  
Informeer bij uw des-
kundige HAPERT-dealer 
in de buurt of kijk op 
WWW.HAPERT.COM 
voor de bijna ongeken-
de mogelijkheden.

Chassis kompleet gelast en volbad 
verzinkt, voorzien van geschroefde 
V-dissel en een degelijk steunwiel.

 Uitvoeringen met een laadvloerlengte van 
≥ 4500 mm. zijn standaard voorzien van 

uitneembare middenrongen en de robuuste, 
gemakkelijk te bedienen sluitingen.





VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK.
Om uw aanhangwagen helemaal  toepasbaar te maken voor uw 
gebruik kunt u uw basisversie bovendien uit laten voeren met 
een breed scala aan opties en accessoires. Wat te denken van 
een uitneembaar voorrek, verhoogde aluminium borden (foto 1), 
opzetborden (foto 2 en 8), (gaas-) rekwerk op de zijwanden (foto 
5 en 6), een lier met steun aan de voorzijde gemonteerd (foto 7), 
met oprijbalken onder de wagen, een in hoogte verstelbare dis-
sel, reservewiel en uitzetsteunen. 

Zoekt u een andere afmeting en/of laadvloerhoogte ? 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.

  Standaard uitgevoerd met in de zijrand geïntegreerde  
bindbeugels. Dit "HAPERT"- ladingvastzetsysteem  
is bovendien TÜV-gecertificeerd !

AANHANGWAGENS VAN HAPERT; MET OOG VOOR DETAIL. 
De zeer complete basisuitvoering (leverbaar in diverse gewichts-
klassen tot 3500 kg. bruto laadvermogen) is uitgerust met 
een volledig gelast en verzinkt chassis, rubbergeveerde assen 
voorzien van schokbrekersteunen, geschroefde V-dissel, degelijk 
steunwiel, multiplex vloerplaat met een ant-slip laag, afgescherm-
de breedteverlichting aan de voorzijde, bindhaken onder de zij-
randen en, afhankelijk van de lengte van de aanhangwagen, bind-
beugels geïntegreerd in de zijranden. Dit “HAPERT”- ladingvast-
zetsysteem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk 
DIN EN 75410-1! De plateau-uitvoeringen met aluminium wanden 
hebben de vaak beproefde en zeer gemakkelijk te bedienen 
ingebouwde sluitingen. Daarnaast zijn ze standaard uitgevoerd 
met 4 hoekrongen en zelfs een scharnierend voorbord! 
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“Mijn HAPERT is

geknipt voor elke klus!”


