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GESLOTEN AANHANGWAGENS

WAAROM EEN HAPERT SAPPHIRE?
Onze gesloten aanhangwagens beschermen hun vracht als geen
ander. Ze zijn voorzien van een supersterk gelast onderstel en
robuuste constructie zodat uw goederen ongeschonden op hun
bestemming arriveren. Dáárom een HAPERT SAPPHIRE.

De Sapphire-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.

Alle geremde modellen zijn voorzien
van een geschroefde V-dissel,
degelijk opklapbaar steunwiel
en een robuuste oplooprem met
gegoten koppeling.
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Alle Sapphire-modellen zijn uitgerust met RVS hang- en sluitwerk.
De opbouw is geheel verlijmd en perfect afgekit. Ook de deurvastzetters
zijn van RVS.
Dankzij de robuuste casco’s zijn
de Sapphire-modellen als enkelasser leverbaar tot een bruto laadvermogen van maar liefst 1800 kg;
de tandemassers zelfs tot 3500 kg.
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Standaard voorzien van:
- Een degelijk gelast en volbad verzinkt
chassis
- 2 achterdeuren
- Een 15 mm dikke multiplex vloerplaat
voorzien van een anti-sliplaag
- Degelijke verlichting met een 13-polige
stekker en achteruitrijlamp
- Een steunwiel
- Witte, multiplex wanden uit één stuk
(15 mm)
- Modellen groter dan 405 x 180 x 210 cm
zijn opgebouwd met 25 mm polyester
wanden
- 2 handgrepen aan de voorzijde
- Binnenverlichting
Tal van opties waaronder:
- Andere wandsoorten: zilvergrijze
of gladde ABS-wanden
- Uitzetsteunen
- Een naar beneden scharnierende
achterklep
- Aluminium schuif-/rolluiken
- Zijdeur(en)
- Verkoopkleppen
- Spoiler of imperial
- Reservewielen met steun en achterlichtafscherming
- Extra bindbeugels/haken
- Schokbrekers op de as(sen)

Op uw aanhangwagen moet u
blindelings kunnen vertrouwen, zéker
als uw bedrijfsprocessen er mede van
afhankelijk zijn. Daarom ontwikkelen
wij sterke en robuuste aanhangwagens
voor zowel de zakelijke- als particuliere
markt. Wij onderscheiden ons door onze
lastechnologie, hierdoor zorgen we
voor transportoplossingen die elke klus
aandurven.

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

ALLE HAPERT SAPPHIRES OP EEN RIJ
H-1

H-3

Bruto laadvermogen

Bruto laadvermogen

750, 1350, 1500, 1800 kg

3500 kg

Afmetingen (L x B x H)

Afmetingen (L x B x H)

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

405 x 200 x 180 cm
455 x 200 x 210 cm
505 x 200 x 210 cm
505 x 220 x 210 cm
605 x 240 x 210 cm

L-1
Bruto laadvermogen

750, 1350, 1500, 1800 kg

H-2

Afmetingen (L x B x H)

Bruto laadvermogen

200 x 110 x 150 cm
200 x 130 x 150 cm
250 x 130 x 150 cm
250 x 150 x 150 cm
300 x 130 x 180 cm
300 x 150 x 180 cm
300 x 180 x 180 cm

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

280 x 160 x 180 cm
305 x 160 x 180 cm
305 x 180 x 180 cm
335 x 160 x 180 cm
335 x 180 x 180 cm
335 x 200 x 180 cm
335 x 220 x 180 cm
405 x 180 x 180 cm
405 x 200 x 180 cm
455 x 200 x 210 cm
505 x 200 x 210 cm
505 x 220 x 210 cm
605 x 240 x 210 cm

L-2
Bruto laadvermogen

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

250 x 130 x 150 cm
250 x 150 x 150 cm
300 x 130 x 180 cm
300 x 150 x 180 cm
300 x 180 x 180 cm
350 x 150 x 180 cm
350 x 180 x 180 cm
400 x 150 x 180 cm
400 x 180 x 180 cm
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HET COMPLETE HAPERT ASSORTIMENT:

