Open aanhangwagens
H-1, H-2 & H-3

AZURE H:
AL VELE JAREN HET
HAPERT-TOPMODEL
Onze plateauwagens zijn inzetbaar voor tal van toepassingen en daarom voor menig
ondernemer het belangrijkste gereedschap.

H-1

De Azure H is standaard uitgevoerd met de laadvloer boven de wielen. Hierdoor zijn de
zijwanden volledig neerklapbaar. Bovendien zijn alle wanden en hoekrongen gemakkelijk
afneembaar waardoor de wagen vlak te maken is.
De Azure H is voorzien van de HAPERT-vergrendeling. Deze zorgt voor het sluiten van
de borden en het zekeren of borgen van het stapelrek, de opzetborden, de huif of het
gaasrekwerk. Zo kunt u met een gerust hart de weg op!

H-2

H-3

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES

1
OPEN AANHANGWAGENS

Standaard: de H-modellen

langer dan 450 cm worden
standaard uitgevoerd met
uitneembare middenrongen.
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Optie: lier met steun
gemonteerd aan de
voorzijde (uitsluitend
mogelijk bij modellen met
borden 30 cm hoog).
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Optie: afneembaar voorrek
gemonteerd en gezekerd in
de hoekrongen.
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Optie: boutbare haken
aan de binnenzijde van de
zijrand voor het eenvoudig
vastzetten van bijvoorbeeld
een ladingnet.
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Optie: afneembare
aluminium opzetborden 30
of 40 cm hoog.

Optie: afneembaar en
pendelend gaasrekwerk
voorzien van klepsluitingen.

Standaard: voorzien van
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Standaard: rondom

Optie: ‘Oprij’-pakket:
- 2 geïntegreerde aluminium
oprijbalken 250 cm;
- 2 stabiele, verstelbare
uitzetsteunen met slinger en
extra vloerondersteuning in
het chassis.

Optie: ladingnet, fijnmazig.

Optie: grijs vlakzeil.

Optie: huif in de kleur grijs,
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Optie: huif met links en
rechts een schuifzeilconstructie (vanaf 450 cm
met middenstijl).

Optie: de Azure H-modellen
in 3500 kg, vanaf 335 x180
cm kunnen uitgevoerd worden met paraboolvering incl.
schokbrekers. Bij banden
185/70 R13 C of 195/50 R13
zijn tevens zwarte velgen
gemonteerd.

Standaard: bij modellen met

leverbaar in verschillende
binnenhoogtes zoals 150,
180, 210, 230 en 250 cm.

paraboolvering zijn de wielen
met band 185 R14 C,
185/70 R13C of 195/50
R13 tevens uitgevoerd met
zwarte velgen.

scharnierpunten
aangebracht voorzien van
haak voor eenvoudige
montage van o.a. ladingnet.

TÜV-goedgekeurde
bindbeugels 1000 daN.

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

Optie: LED-verlichting
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