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TRANSPORTERS

INDIGO LT: DE UNIVERSEEL
INZETBARE & KANTELBARE
TRANSPORTER
De kantelbare Indigo LT maakt het, dankzij het dubbelwerkend hydraulisch systeem, mogelijk een
zeer geringe oprijhoek te creëren. Hierdoor is deze sterke aanhangwagen perfect te gebruiken voor
het vervoer van hoogwerkers, graafmachines en andere zware machines met weinig bodemvrijheid.
Standaard wordt dit model gebouwd in 3500 kg bruto laadvermogen en heeft de Indigo LT een
nuttige afmeting van 410 x 184 cm. Dank zij het robuuste chassis en de degelijke stalen wanden kan
dit model tegen een stootje.
Verder behoren de paraboolvering incl. schokbrekers, de doorlopende achterklep van 120 cm hoog,
een extra sterk steunwiel, de multiplex vloer en banden 195/50 R13 C tot de standaard uitrusting.
Verschillende opties zijn mogelijk zoals een aluminium profiel-vloer, een gaasrekwerk of opzetborden.
Hiermee maakt u van uw Indigo LT een uiterst complete en functionele transporter!
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STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES
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Standaard: versterkt chassis.

8

4
Standaard: bindbeugels TÜV
gekeurd en Safety Steps op de
zijkanten.
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Standaard: bruto laadvermogen
van 3500 kg.
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Standaard: Indigo LT als kantelbare
tandemasser leverbaar in
410 x 184 cm.
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Standaard: bindbeugels
geïntegreerd in de vloer: 1000 daN
per stuk.

Standaard: een spits toelopende
oprijklep bestaande uit een stalen,
antislip looprooster-profiel. De
klep is volbad gegalvaniseerd en
voorzien van een veer.

Standaard: oprijklep ca. 120 cm
lang scharnierend aan de
achterzijde met 2 uitneembare
hoekrongen en instelbare sluitingen.
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Standaard: een versterkt
opklapbaar steunwiel en de
voorzijde is versterkt.

Standaard: afsteuning laadvloer
indien gekanteld.

Standaard: paraboolvering incl.
schokbrekers gemonteerd.

Standaard: banden 195/50 R13 C
met zwarte velg.

Standaard: hydraulisch kantelbaar,
dubbelwerkend systeem incl.
smoorventiel.
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Optie: aluminium profiel-vloer
gemonteerd i.p.v. multiplex.

Optie: aluminium borden 30 cm.
hoog op de ziijkanten en voorzijde.

Optie: rekwerk met gaas ca. 75
cm. hoog incl. borden 30 cm. hoog.
Totaal ca. 105 cm. hoog, afneembaar.

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