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WAAROM EEN HAPERT INDIGO? 
Uw voer- en werktuigen zijn kostbare machines die zichzelf  
alleen terugverdienen met een hoge inzetbaarheid.  
Daarom is het noodzakelijk dat ze veilig en snel op de plaats  
van bestemming aankomen. Zonder gedoe, zonder zorgen. 
Dáárom een HAPERT INDIGO.

Het HT-model beschikt standaard over een doorlopende achterklep van 
1000 mm hoog. De gegalvaniseerde klep is voorzien van een gasveer  
voor gemakkelijk gebruik, en gemaakt van een open looproosterprofiel  
met anti-slip werking.
Deze doorlopende achterklep is uitermate geschikt voor het vervoeren van 
diverse machines. Voor het vervoeren van auto’s adviseren wij de optie 
“2 oprijbalken onder de wagen”.

TRANSPORTERS

De HT-modellen zijn voorzien van:
-  Een dubbelwerkende, 

hydraulische cilinder met 
handpomp

-  Een verstelbare lier met steun
-  Een vaste Combi Protect Rail op 

de zijkanten en voorzijde
- Banden 195/50 R13

De in de zijrand geïntegreerde
bindbeugels hebben een capaciteit 
van maar liefst 1000 kg per stuk.

Het ladingvastzetsysteem is  
TÜV-gecertificeerd. Het LF-model  
is voorzien van 4 safety steps op  
de zijkanten.

Alle Indigo-modellen hebben 
een volledig gelast en volbad 
verzinkt chassis. Het LF-model 
is daarnaast voorzien van extra 
langsliggers. Standaard wordt dit 
model uitgevoerd met een multiplex 
vloerplaat.

Aan de achterzijde zijn de 
LF-modellen voorzien van een 
doorlopende achterklep van 
ca. 1500 mm hoog met steun. Ook 
is er een optie met twee (in de 
breedte verstelbare) oprijbalken van 
1500 mm. Zowel de klep als de 
balken zijn volledig gegalvaniseerd 
en opgebouwd uit een open anti-
slip looproosterprofiel.

Tal van opties waaronder:
Bij de HT-modellen:
-  Oprijbalken onder de wagen die uitermate geschikt 

zijn voor het vervoeren van auto’s
- Aluminium borden 300 mm hoog
- Vloer optie: Aluminium vloerprofiel i.p.v. multiplex 
   
Bij de LF-modellen:
- Aluminium profiel vloer i.p.v. multiplex vloer
- Graafbaksteun aan de voorzijde
- Twee oprijbalken 2000 mm lang
-  Paraboolveren incl. schokbrekers  

(3500 kg uitvoering)
- Banden 185/70 R13 C inclusief zwarte velgen
- Opzetborden, gaasrekwerk, stapelrek, huif etc.
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DÀÀROM EEN HAPERT 
Op uw aanhangwagen moet u
blindelings kunnen vertrouwen, zéker
als uw bedrijfsprocessen er mede van
afhankelijk zijn. Daarom ontwikkelen
wij sterke en robuuste aanhangwagens
voor zowel de zakelijke- als particuliere
markt. Wij onderscheiden ons door onze
lastechnologie, hierdoor zorgen we
voor transportoplossingen die elke klus
aandurven.

De extreme weerbaarheid van onze
aanhangwagens zorgt voor een
ongekende dagelijkse inzetbaarheid.
Hierdoor bent u mobiel en blijft u mobiel,
tegen uiterst lage kosten per kilometer.
Wat de uitdaging ook is: BRING IT ON!
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HET COMPLETE HAPERT ASSORTIMENT:

HT-2 
Bruto laadvermogen 

2700, 3000, 3500 kg 
Afmetingen (L x B x H)

405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HT-3  
Bruto laadvermogen 

3500 kg 
Afmetingen (L x B x H)

505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2  
Bruto laadvermogen 

2700, 3000, 3500 kg 
Afmetingen (L x B x H)

405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2 AUTO      
Bruto laadvermogen

2700 kg
Afmetingen (L x B x H)

405 x 200 x 8 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LF-1 
Bruto laadvermogen 

1500, 1800 kg 
Afmetingen (L x B x H) 

310 x 144 x 23 cm
310 x 164 x 23 cm
          

LF-2      
Bruto laadvermogen 

2700, 3000, 3500 kg 
Afmetingen (L x B x H)

310 x 144 x 23 cm
310 x 164 x 23 cm
360 x 174 x 23 cm
410 x 164 x 23 cm 
410 x 184 x 23 cm 
 

LF-3      
Bruto laadvermogen 

3500 kg 
Afmetingen (L x B x H)

410 x 164 x 23 cm 
410 x 184 x 23 cm 

ALLE HAPERT INDIGOS OP EEN RIJ
 


