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HAPERT ASSORTIMENT = BREED ASSORTIMENT
Dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT- aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke 
wensen. Voor het vervoer van allerlei soorten machines, (rollende) apparaten en andere werktuigen heeft HAPERT een breed 
gamma aan oprij-mogelijkheden. Zo zijn de HAPERT - aanhangwagens leverbaar met een achterklep welke dubbel scharnie-
rend, in een vast kader, is uitgevoerd en waarbij de multiplex klep voorzien is van een speciale anti-slip coating (fotos 8 en 9). 
Ook mogelijk is een stalen achterklep, uit één stuk, gemaakt van geperforeerde, anti slip looprooster-profielen en bovendien 
voorzien van steunbeugels (foto 10). Naast laadkleppen zijn ook allerlei soorten oprijbalken leverbaar. Te weten: stalen oprij-
balken (met of zonder steunbeugels) scharnierend aan de achterzijde en verstelbaar over de hele breedte. Het achterbord is 
bij deze optie uitneembaar (foto 11 en 12) of bijvoorbeeld stalen / aluminium oprijbalken welke geïntegreerd zijn onder de 
vloer (foto 13). 

		Leverbaar in vele maten (standaard 
afmeting: 3000 mm. x 1500 mm.) 
en in verschillende gewichtsklassen: 
2000, 2700, 3000 en 3500 kg.  
bruto laadvermogen.

	In hoogte verstelbare dissel met 
kogelkoppeling en/of DIN-oog
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 model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen
 K multi lengte  breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 K 2700 3000 1500 450 530 2700 615
 K 3000 3500 1500 450 550 3000 650
 K 3500 4000 1800 450 570 3500 905

HET MODEL K-MULTI, DE NAAM ZEGT HET AL, IS MULTI-FUCTIONEEL!
De meest gevraagde opties zijn, aantrekkelijk geprijsd, samengevoegd in de MULTI-(functionele) uitvoering. 
Deze stoere aanhangwagen is standaard voorzien van een aluminium tranenplaat bovenop de multiplex vloerplaat,  
2 stalen oprijbalken scharnierend en verstelbaar aan de achterzijde, 2 draaibare en verstelbare uitzetsteunen,  
een uitneembaar achterbord, afschermbeugels boven en achter de spatborden en breedtelicht afscherming. 
Kortom: deze complete krachtpatser is ideaal, niet alleen om uw materialen te vervoeren maar zeker ook voor het 
vervoer van uw (graaf)machines.

	Het model K Multi kan uitgevoerd 
worden in diverse kleuren multiplex 
met kunststoflaag (antraciet is stan-

daard), dubbelzijdig geanodiseerd 
aluminium of volbad verzinkt staal. 
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“HAPERT aanhangwagens,

voor elk project de best
e keuze!”
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“Op mijn HAPERT 

kan ik altijd bouwen!” “Met mijn HAPERT

loopt alles gesmeerd!”



“Met mijn HAPERT 

ben ik van alle 

markten thuis!”

AANHANGWAGENS VAN HAPERT;  
VEELZIJDIG IN GEBRUIK
HAPERT staat al vele decennia voor betrouwbare  
kwaliteit. Voor hoogwaardige materialen en onder-
delen. Voor doordachte ontwerpen. Voor kwaliteits-
producten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen 
onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

model k

Chassis kompleet gelast en  
volbad verzinkt, voorzien van 

geschroefde V-dissel   

Versterkt voorrek  

Uitzetsteun-montage plaatjes  
aangelast, bindhaken zijdelings  

en aan voorzijde  
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UW LADING IS GOED AFGESCHERMD MET 
EEN HAPERT HUIF!
Alle HAPERT modellen zijn zowel leverbaar  
met een vlak zeil (foto 14) als huif.
De huiven zijn te verkrijgen in verschillende 
hoogtes (standaard hoogtes 1200, 1500, 
1800, 2100 en 2300 mm.) kleuren (grijze kleur 
is standaard) en uitvoeringen zoals bv met een 
achterklep in een vast frame (foto 15 en 16).
Standaard is het huif voorzien van een stabiel, 
afneembaar frame (het dakframe is  
afgeschuind) en een zeildoek wat 4-zijdig  
te openen is.
Het huif wordt geleverd met kunststof,  
draaibare zeilbeugels en een elastische zig/
zag (lasso-) sluiting van boven naar beneden.

 model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen 
 K lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 K 2000 2500 1300 450 520 2000 375
 K 2000 3000 1300 450 520 2000 405
 K 2000 3000 1500 450 520 2000 425
 K 2700 3000 1500 450 530 2700 440
 K 3000 3500 1500 450 530 3000 540
 K 3500 4000 1800 450 530 3500 750









In hoogte verstelbare dissel 
met kogelkoppeling en/of 
DIN-oog

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

Kunststof, draaibare zeil-
beugels (optie: zeilsnoer)



Naast een aantal standaard af  me-
tingen (zoals 2500 mm. x 1300 mm., 
3000 mm. x 1300 mm. en 3000 mm. 
x 1500 mm.) is het ook mogelijk 
aanhangwagens te produceren op de 
door u gewenste maat, dit tot een 
lengte van maar liefst 6500 mm.  
en een breedte van 1800 mm. 
(foto 2)! Het model K is in diverse 
gewichtsklassen leverbaar, te weten: 
2000, 2700, 3000 en 3500 kg. bruto 
laadvermogen. 

Zoekt u een andere afmeting? (Leverbaar tot 6500 mm. lengte en 1800 mm. breedte). 
Informeer bij uw deskundige HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM  
voor de bijna ongekende mogelijkheden.

VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK.
Uiteraard zijn, net zoals bij de aanhangwa-
gens, ook bij de HAPERT - huiven vele opties 
en accessoires mogelijk: speciale kleur zeil-
doek (foto 16b en 17), zeilsnoer, zeil(aanspan)-
rubbers (standaard vanaf 1810 mm huif-hoog-
te; foto 15,16 en 17), voorzijde afgeschuind of 
een spoiler aan de voorzijde, extra huifplan-
ken, speciale sluitingen en/of openingen in het 
zeildoek, een lichtbaan in het dak enz. 
Vraag de erkende HAPERT dealer gerust voor 
meer informatie; zij helpen u graag verder!  

HET MODEL K IS EEN ROBUUSTE, 
DUBBEL-ASSIGE BAKWAGEN 

met een compleet gelast en volbad verzinkt casco. De 
zeer complete basisuitvoering met rubbergeveerde 

assen voorzien van schokbrekersteunen, geschroefde 
V-dissel, opklapbaar steunwiel, bindreling en versterkt 

voorrek is leverbaar in diverse gewichtsklassen tot  
3500 kg. bruto laadvermogen.

De zijwanden zijn (inclusief de reling) 45 cm. hoog en 
verkrijgbaar in diverse kleuren multiplex met kunststof-
laag (antraciet is standaard), dubbelzijdig geanodiseerd 
aluminium (foto 2) of volbad verzinkt staal (foto 1). De 
vloer bestaat uit een multiplex vloerplaat met een ant-
slip laag. (Als optie kan de vloer voorzien worden van 

een stalen- of aluminium tranenplaat.)

VERDER ZIJN ER VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK 
zoals (gaas- )rekwerk op de zijwanden (foto 4 en 5), scharnierend voorbord met uitneembaar voorrek  

(foto 6), afschermbeugels (foto 7), een lier met steun aan de voorzijde gemonteerd (foto 7c), een in hoog-
te verstelbare dissel met kogelkoppeling en/of DIN-oog,  reservewiel en uitzetsteunen. 

Ook leverbaar als chassis met of zonder multiplex vloerplaat (foto 3). 

“Mijn HAPERT is

geknipt voor elke klus!”
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