OPEN AANHANGWAGENS

HAPERT AZURE
DE KRACHTIGSTE
ALLESKUNNER
DE KRACHT VAN DE STERKSTE

WWW.HAPERT.COM

OPEN AANHANGWAGENS

WAAROM EEN HAPERT AZURE?
Grofvuil, zand, stenen, tuinafval, pallets of planten: u vervoert
het zonder blikken of blozen met onze open aanhangwagens.
En doe dat gerust dagelijks: daar zijn ze voor gemaakt.
Dáárom een HAPERT AZURE.

De Azure-modellen zijn standaard
voorzien van in de zijrand
geïntegreerde bindbeugels met
een capaciteit van maar liefst
1000 kg per stuk. Dit systeem
is TÜV-gecertificeerd.

De L-modellen zijn standaard
voorzien van multiplex wanden. De
zijwanden zijn optioneel verkrijgbaar
in aluminium of volbad verzinkt staal.
De Combi Protect Rail, robuuste
zijwandsteunen en de stalen
spatborden zijn eveneens standaard
bij deze modellen.
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WERKEN MET DE STERKSTE
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Op uw aanhangwagen moet u
blindelings kunnen vertrouwen, zéker
als uw bedrijfsprocessen er mede van
afhankelijk zijn. Daarom ontwikkelen
wij de allersterkste en meest robuuste
aanhangwagens van Europa. Met
onze beproefde lastechnologie zijn we
uniek in de markt en zorgen we voor
transportoplossingen die elke klus
aandurven.
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Alle geremde modellen zijn voorzien
van een geschroefde V-dissel,
degelijk opklapbaar steunwiel
en een robuuste oplooprem met
gegoten kogelkoppeling.
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De H-modellen (plateauwagen
met de laadvloer boven de wielen)
worden geleverd met geanodiseerde
neerklapbare alumiunium wanden,
een scharnierend voorbord en
uitneembare hoekrongen.

De H-modellen zijn uitgerust met
een U-profiel aan de achterzijde. Ze
hebben tevens de voorziening voor
latere plaatsing van een opberglade
met oprijbalken onder de vloer
(m.u.v. model H 260 x 150 cm).

Bij de H-modellen zijn rondom
extra ingenieus gedesignde
scharnierbussen aangebracht.
Dankzij het haakje kan het ladingnet
eenvoudig worden bevestigd.

8

De gehele Azure-lijn is voorzien
van de HAPERT-vergrendeling:
een robuuste en gemakkelijk te
bedienen ingebouwde trek-schuif
vergrendeling waardoor vlakke (zij)wanden verkregen worden. Op
het aluminium achterbord zijn
achterbordkabels gemonteerd.

Dankzij de robuuste casco’s
zijn de verschillende modellen
(zowel H als L) als enkelasser
leverbaar tot een bruto
laadvermogen van maar liefst
1800 kg; de tandemassers zelfs
tot 3500 kg.

Standaard voorzien van:
- Een degelijk gelast en volbad verzinkt chassis
- Een 15 mm dikke multiplex vloerplaat voorzien van
een anti-sliplaag
- Een aluminium achterbord
- Verlichting met 13-polige stekker en achteruitrijlamp
- Degelijk opklapbaar steunwiel bij de geremde
modellen
- Vele bindmogelijkheden
- Vier hoekrongen met insteekmogelijkheden
Pakketten
Bij de L-modellen o.a.:
- Aannemerspakket
- Off-Road pakket
- Combi- of Chassispakket
- Multi-pakket, AT-, MT-1 of MT-2 pakket
Bij de H-modellen zijn eveneens het Multi- en Combipakket leverbaar. Paraboolvering is vanaf 335 x180 cm
mogelijk.
De verschillende opties zijn tevens los verkrijgbaar.

De extreme weerbaarheid van onze
aanhangwagens zorgt voor een
ongekende dagelijkse inzetbaarheid.
Hierdoor bent u mobiel en blijft u mobiel,
tegen de laagste kosten per kilometer.
Wat de uitdaging ook is: BRING IT ON!

ALLE HAPERT AZURES OP EEN RIJ
H-1

H-3

Bruto laadvermogen

Bruto laadvermogen

750, 1350, 1500, 1800 kg

3500 kg

Afmetingen (L x B)

Afmetingen (L x B)

260 x 150 cm
280 x 160 cm
280 x 180 cm
305 x 160 cm
305 x 180 cm
335 x 160 cm
335 x 180 cm
335 x 200 cm
335 x 220 cm
405 x 160 cm
405 x 180 cm

405 x 200 cm
405 x 220 cm
405 x 240 cm
455 x 180 cm
455 x 200 cm
455 x 220 cm
455 x 240 cm
505 x 180 cm
505 x 200 cm
505 x 220 cm
505 x 240 cm
605 x 200 cm
605 x 220 cm
605 x 240 cm

H-2
Bruto laadvermogen

2000, 2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B)

L-1

260 x 150 cm
280 x 160 cm
280 x 180 cm
305 x 160 cm
305 x 180 cm
335 x 160 cm
335 x 180 cm
335 x 200 cm
335 x 220 cm
405 x 160 cm
405 x 180 cm
405 x 200 cm
405 x 220 cm
405 x 240 cm
455 x 180 cm
455 x 200 cm
455 x 220 cm
455 x 240 cm
505 x 180 cm
505 x 200 cm
505 x 220 cm
505 x 240 cm
605 x 200 cm
605 x 220 cm
605 x 240 cm

Bruto laadvermogen

750,1350, 1500, 1800 kg
Afmetingen (L x B)

200 x 110 cm
200 x 130 cm
250 x 130 cm
250 x 150 cm
300 x 130 cm
300 x 150 cm
350 x 150 cm

L-2
Bruto laadvermogen

2000, 2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B)

250 x 130 cm
250 x 150 cm
300 x 130 cm
300 x 150 cm
350 x 150 cm
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HET COMPLETE HAPERT ASSORTIMENT:

OPEN AANHANGWAGENS

GESLOTEN AANHANGWAGENS

KIPPERS

TRANSPORTERS

