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Deze krachtpatser is speciaal ontwikkeld voor de aller-, allerzwaarste werkzaamheden, onder de 
meest moeilijke omstandigheden. Deze 3-zijdige kipper laat niets meer te wensen over.

Standaard is de Cobalt+ voorzien van nagenoeg alle denkbare opties.  Zo is dit model uitgevoerd 
met speciale paraboolvering inclusief schokbrekers en banden 185/70 R13 C. Dankzij dit 
degelijke onderstel ligt de aanhangwagen als een blok op de weg en is het rijcomfort en de 
optimale wegligging, zelfs bij maximale belading, niet te overtreffen. 
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STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES

KIPPERS Standaard: voorzien van in de 
zijrand geïntegreerde bindbeugels 
met een capaciteit van 1000 daN. 
De beugels zijn TÜV-gecertificeerd!

Standaard: extra scharnierpunten 
met haak zijn voorzien aan de 
zijkanten.

Standaard: afneembaar voorrek 
gemonteerd met scharnierend 
voorbord incl. veilige, ingebouwde 
trek-schuif vergrendeling.

Optie: rondom afneembare, 
pendelende aluminium opzetborden 
40 cm hoog in de kleur antraciet.

Standaard: versterkte aluminium 
oprijbalken 250 cm. lang (geïntegreerd 
onder de vloer).

Standaard: paraboolvering 
gemonteerd incl. schokbrekers op 
de assen. 

Standaard: voorzien van het 
oprij-pakket (oprijbalken en 
steunen).

Standaard: banden 185/70 R13 C 
met zwarte velgen.

Optie: gaasrekwerk 75 cm. hoog 
incl. sluitingen. Een boven en onder 
scharnierend achterbord is mogelijk. 

Standaard: met twee zware, 
verstelbare steunpoten incl. 
steunpoot-slinger. 

Standaard: LED-verlichting  
incl. achterlamp-afscherming 
gemonteerd.

Standaard: voorzien van versterkt 
steunwiel aan de voorzijde en 
rondom scharnierende, aluminium 
borden 40 cm. hoog in de kleur 
antraciet. 

Standaard: acculader (los 
bijgeleverd).

Standaard: elektrische bediening 
met accu geplaatst in stalen 
beschermbak met kunststof 
afdekkap. Tevens voorzien van 
hoofdstroom-schakelaar.

Standaard: afneembare 
bedieningsunit met spiraalkabel en 
noodhandpomp gemonteerd.

Standaard: een solide, hydraulische 
5-traps cilinder  en een “FERRO”- 
vloer gemonteerd; een in één 
stuk gezette, 3 mm. dikke volbad 
gegalvaniseerde stalen bodemplaat.    

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


