Transporters
L-1 & L-2
TRANSPORTERS

INDIGO L:
DEGELIJKE BASIS EN
FUNCTIONEEL INZETBAAR
De Indigo L is leverbaar in zowel een enkel- als dubbelassige uitvoering met standaard een
robuust, volledig gelast en verzinkt onderstel. Ook de Combi Protect Rail op de zijkanten en
voorzijde is standaard.
Het basismodel is voor tal van toepassingen inzetbaar. Ook het plaatsen van een aggregaat of
andere machines behoort tot de mogelijkheden. Er zijn verschillende optiepakketten mogelijk,
zoals een MT-1 of MT-2 (Motor Transport, dit is een pakket met speciale multi-verstelbare
motorsteun(en)). Een AT (Auto Transport)-pakket is tevens beschikbaar met 2 aluminium
oprijbalken zodat uw auto eenvoudig getransporteerd kan worden. Deze Indigo L is ideaal voor
zakelijk en privégebruik!

L-1

L-2

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES
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TRANSPORTERS

3
Standaard: U-profiel aan de
achterzijde voor het aanleggen van
de oprijbalk(en).
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Standaard: vaste Combi Protect
Rail (80 mm hoog) aan de zijkanten
en voorzijde. De verstelbare
motorsteun is een optie.
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Optie: Motor Transport 1-pakket
gemonteerd.
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Optie: Motor Transport 1-pakket
bestaande uit:
- 1 stabiele aluminium oprijbalk
gemonteerd op de vloer.
- 1 verstelbare motorsteun.
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Standaard: verlichting aan de
achterzijde geïntegreerd in de
lichtbak.

Standaard: de geremde modellen zijn
voorzien van een geschroefde V-dissel
en een opklapbaar steunwiel. De ongeremde modellen hebben een geschroefde pijpdissel en een licht steunwiel.

Standaard: de spatborden zijn aan
de binnenzijde dichtgemaakt. Voorzien
van TÜV-goedgekeurde bindbeugels
geïntegreerd in de zijrand, met een
capaciteit van 1000 daN per stuk.
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Standaard: 4 spatbordsteunen voor
het vastzetten van de spatborden.

Standaard: Indigo L-1 is leverbaar
als ongeremde uitvoering in 750
kg of geremd in 1350, 1500 of
1800 kg.

Standaard: Indigo L-1 is leverbaar:
- in een lengte van 200, 250 en
300 cm.
- in een breedte van 110, 130,
150 en 180 cm.

Standaard: Indigo L-2 is leverbaar als: Optie: spanbuis gemonteerd.
- geremde uitvoering in 2000, 2700,
3000 en 3500 kg.
- in een lengte van 250 en 300 cm.
- in een breedte van 130, 150 en 180 cm.

13

14

15

16

Optie: Auto Transport-pakket
bestaande uit:
- 2 stabiele aluminium oprijbalken
gemonteerd op de vloer.

Optie: Motor Transport 2-pakket
bestaande uit:
- 1 stabiele aluminium oprijbalk
gemonteerd op de vloer.
- 2 verstelbare motorsteunen.

Optie: Motor Transport 2-pakket
gemonteerd.

Optie: lier met steun aan de
voorzijde (uitsluitend mogelijk bij
geremde uitvoeringen).

Alle Hapert aanhangwagens zijn voorzien van
het TÜV-gecertificeerde lading vastzetsysteem!
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