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SLIMME BORDSCHARNIEREN!

De Plateauwagen is vernieuwd:
 � 21 standaard afmetingen!
De Plateauwagen (model AL) is al vele jaren het HAPERT-topmodel. De belangrijkste redenen om voor de nieuwe Plateauwagen van HAPERT te kiezen:
✔ De HAPERT-vergrendeling: Zeer gemakkelijk te bedienen, robuuste ingebouwde bordafsluitingen met vier hoekrongen en scharnierende voorwand!
✔ Door TüV Gecerti� ceerd HAPERT-lading-vastzetsysteem: In de zijrand geïntegreerde bindbeugels!
✔ Nieuw! Ingenieus gedesignde HAPERT-scharnieren voor uiterst handige bevestiging van bijvoorbeeld het ladingnet.
✔ Nieuw! U-pro� el aan de achterzijde voor het handig aanleggen van oprijbalken.

Vanzelfsprekend is de Plateauwagen voorzien van:
✔ Volledig gelast en verzinkt chassis.
✔ Rubber-geveerde assen uitgevoerd met schokbrekersteunen.
✔ Geschroefde V-dissel.
✔ Sterk opklapbaar steunwiel.

BINDBEUGELS 1000 KG!

DE PLATEAUWAGEN
ENKEL-, DUBBEL- EN DRIE-ASSIG
MODEL AL 

GA HEM SNEL BEKIJKEN BIJ DE GEKWALIFICEERDE HAPERT-DEALER BIJ U IN DE BUURT.

Kijk hier voor
de nagenoeg
eindeloze
mogelijkheden!



AANHANGWAGENS

GA HEM SNEL BEKIJKEN BIJ DE GEKWALIFICEERDE HAPERT-DEALER BIJ U IN DE BUURT.

DE PLATEAUWAGEN
ENKEL-, DUBBEL- EN DRIE-ASSIG
MODEL AL MULTI 
De Plateauwagen is vernieuwd:
 � 21 standaard afmetingen!
De Plateauwagen (model AL) is al vele jaren het HAPERT-topmodel. De belangrijkste redenen 
om voor de nieuwe Plateauwagen van HAPERT te kiezen:
✔ De HAPERT-vergrendeling: Zeer gemakkelijk te bedienen, robuuste ingebouwde bordafsluitingen met vier hoekrongen en scharnierende voorwand!
✔ Door TüV Gecerti� ceerd HAPERT-lading-vastzetsysteem: In de zijrand geïntegreerde bindbeugels!
✔ Nieuw! Ingenieus gedesignde HAPERT-scharnieren voor uiterst handige bevestiging van bijvoorbeeld het ladingnet.
✔ Nieuw! U-pro� el aan de achterzijde voor het handig aanleggen van oprijbalken.

Vanzelfsprekend is de Plateauwagen voorzien van:
✔ Volledig gelast en verzinkt chassis.
✔ Rubber-geveerde assen uitgevoerd met schokbrekersteunen.
✔ Geschroefde V-dissel.
✔ Sterk opklapbaar steunwiel.

Het Multi-pakket omvat: 
✔ Verlaagd chassis met banden 195/50R13.
✔ Steunpoten (zware uitvoering), 90˚ draaibaar inclusief steunpoot-slinger gemonteerd aan de voorzijde.
✔ Aluminium oprijbalken (ca. 2500 mm. lang) geïntegreerd onder de laadvloer inclusief extra vloerondersteuning.
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