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HET MODEL H-TRANSPORTER: ROBUUST EN ALLROUND INZETBAAR! 
Het model  H-TRANSPORTER is de ideale transporter voor het vervoer van allerhande (graaf-)
machines, auto’s en ander rollend materieel.
D.m.v. een dubbelwerkend, hydraulisch systeem is de aanhangwagen eenvoudig in oprij-positie 
te kantelen. Doordat de wielen naast de laadvloer geplaatst zijn en de dissel op een doordachte 
manier in het chassis verwerkt is, beschikken deze aanhangwagens over een uiterst lage laadvloer. 
De zijranden zijn robuust uitgevoerd en kunnen tegen een stootje!

Alle modellen hebben een compleet gelast en volbad verzinkt casco. In de  standaard afmeting 
van 4250 mm. x 1900 mm. is de H-TRANSPORTER voorzien van een complete, multiplex vloer-
plaat met anti-slip laag (waarbij de vloerplaat volledig op de, in het chassis gelaste, dwars- en 
langsliggers aansluit), 2 stalen oprijbalken 500 mm. hoog scharnierend aan de achterzijde, een 
meervoudig verstelbare handlier en liersteun aan de voorzijde en 4 “safety steps” op de zijkanten 
(foto 8).

IN vELE vARIATIES LEvERBAAR. MET vELE FUNCTIONELE ACCESSOIRES.
Tal van functionele accessoires en opties zijn leverbaar zoals:

-  een doorlopende achterklep 500 mm. hoog (foto 1)
-  aluminium opzetborden of een bindreling op de zijkanten
-  een afneembaar gaasrekwerk
-  een model met huif (foto 2) of met een gesloten opbouw (foto 3) 
-  een staalplaat of een aluminium tranenplaat (foto 8) op de multiplex vloer 
-  verschillende afmetingen tot een lengte van 5000 mm. en een breedte van 2050 mm.
-  verschillende bruto laadvermogens zoals 2700, 3000 of 3500 kg.

Voor meer informatie over het model H TRANSPORTER en/of de volledige reeks  
orginele HAPERT-accessoires en opties kunt u vrijblijvend contact opnemen met de  
deskundige HAPERT-dealer bij u in de buurt. Of kijk op WWW.HAPERT.COM voor  
de bijna ongekende mogelijkheden!

 model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen 
 H transporter  lengte breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 H 2700 transporter 4250 1900 190 410 2700 700
 H 3000 transporter 4250 1900 190 420 3000 710
 H 3500 transporter 4250 1900 190 440 3500 760
 H 3500 transporter 5000 2050 190 440 3500 840
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Afhankelijk van de lengte van het model H zijn er bindringen 
geïntegreerd in de zijrand. Dit systeem is TÜV-gecertificeerd 
en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! Het "HAPERT"-
ladingvastzetsysteem biedt u nog meer zekerheid tijdens het 
transport van allerhande goederen, auto's en machines.



“Met mijn HAPERT 

loopt alles gesmeerd!”
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vEILIG EN EFFICIENT IN GEBRUIK: 
HET MODEL H-AUTO!
De veilige H-AUTO is een auto-transporter met 
een afmeting van 4250 mm. x 1900 mm. Het 
model is leverbaar in de gewichtsklassen 2700, 
3000 en 3500 kg. De H-AUTO heeft dezelfde 
kenmerken als de H-TRANSPORTER met dien 
verstande dat dit model in plaats van een mul-
tiplex vloerplaat is uitgerust met 2 rijbanen van 
HAR-profiel (foto 5; stalen rijbanen voorzien van 
ovalen, geperforeerde gaten) met een totale 
lengte van ca. 4500 mm. De HAR-profielen zorgen 
voor een uitstekende anti-slip werking. Bovendien 
is uw lading met behulp van wiel-aanslagen (foto 
4) en spanbanden, uiterst veilig vast te zetten. 
Optioneel is het mogelijk om deze autoambulance 
uit te voeren met een multiplex vloer of een vloer 
van HAR-profiel tussen de rijbanen (foto 6).
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Door de ovalen, geperforeerde gaten in de rijbanen 
zijn o.a. spanbanden eenvoudig te gebruiken.

Optie: wielblokkering 
model “Auto“ (per paar).





 model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen 
 H auto  lengte breedte hoogte hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
 H 2700 auto 4250 1900 190 400 2700 685
 H 3500 auto 4250 1900 190 430 3500 740

DE TRANSPORTER-, AUTO- EN MULTI-MODELLEN vAN HAPERT: 
DEGELIJK, BETROUWBAAR EN TOONAANGEvEND.
HAPERT is al vele jaren toonaangevend in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert 
de onbetwiste marktleider in het segment lichte aanhangwagens met een oplooprem. HAPERT-
aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel 

vakkennis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de HAPERT-
organisatie. Dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT- aanhangwagen die 
exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Gebruikers weten dat HAPERT-aanhangwagens 
stuk voor stuk doordachte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de 
meest uiteenlopende omstandigheden.
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 model afmetingen inwendig in mm. laadvloer- bruto laad- ca. eigen 
 H Multi lengte  breedte hoogte   hoogte in mm. vermogen in kg. gewicht in kg.
    incl. reling
 H 2700 3500 1600 310 410 2700 670
 H 3000 3500 1600 310 420 3000 690
 H 3500 3500 1600 310 440 3500 710
 H 3500 4250 1900 310 440 3500 830
 H 3500 5000 2050 310 440 3500 940

HET MODEL H MULTI: EEN MULTI-FUNCTIONELE KRACHTPATSER!
Het model H-Multi is speciaal ontworpen voor het vervoer van allerlei soorten (graaf)-machines. 
Af fabriek is de zeer complete basis uitvoering uitgevoerd met:
-  een standaard afmeting van 3500 mm. x 1600 mm.
-  uitvoeringen met een bruto laadvermogen van 2700, 3000 of 3500 kg.
-  een volledig gelast en volbad verzinkt chassis met extra, in het chassis, gelaste langsliggers
-  een solide, hydraulische cilinder welke te bedienen is door middel van een handpomp (foto 9)
-  degelijke, rubbergeveerde assen en een robuust opklapbaar steunwiel  
-  een multiplex vloerplaat met daarop een aluminium tranenplaat gemonteerd
-  een doorlopende achterklep van 500 mm. hoogte 
-  links en rechts een 150 mm. hoge bindreling op de zijkanten 
-  een dicht voorzijde 
-  4 stuks “safety steps” gemonteerd op de zijkanten  

(2x links, 2x rechts) (foto 8).

PRAKTISCHE OPTIES EN ORIGINELE ACCESSOIRES.
Natuurlijk zijn er vele modelaanpassingen,  
opties en accessoires mogelijk zoals: 
-  een doorlopende achterklep van 1000 mm. hoogte (i.p.v. 500 mm.)
-  een uitneembaar voorrek (foto 7)
-  een lier met vaste steun aan de voorzijde (foto 10)
-  (gaas-) rekwerk op de zijwanden (foto 10) 
-  aluminium opzetborden
-  een graafbaksteun aan de voorzijde
-  verschillende afmetingen:  

lengte van 3500 tot  5000 mm. en breedte van 1600 tot 2050 mm.
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Afhankelijk van de lengte van het model H zijn er bindringen 
geïntegreerd in de zijrand. Dit systeem is TÜV-gecertificeerd 
en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! Het "HAPERT"-
ladingvastzetsysteem biedt u nog meer zekerheid tijdens het 
transport van allerhande goederen, auto's en machines.
Optie: met uitneembaar voorrek gemonteerd.





“Op mijn HAPERT 

kan ik altijd bouwen!”
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