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De Indigo HT is een degelijke, kantelbare transporter. Mede dankzij zijn doorlopende achterklep van 
100 cm hoog en het dubbelwerkende hydraulische systeem, kan deze transporter flexibel en snel 
ingezet worden voor het vervoeren van 3- of 4-wielige machines en andere vervoersmiddelen. Voor 
het vervoer van auto’s kan deze transporter worden voorzien van oprijbalken welke veilig opgeborgen 
kunnen worden onder de laadvloer. 

Standaard is de Indigo HT uitgevoerd met een achterklep, multiplex vloer (aluminium profielen is een 
optie), banden 195/50 R13 C en een sterke, verstelbare lier met liersteun. Daarnaast is dit model 
voorzien van een Combi Protect Rail op de zijkanten en voorzijde. De modellen in 450 en 505 cm. 
lengte zijn standaard uitgevoerd met paraboolvering incl. schokbrekers voor extra rijcomfort en een 
optimale wegligging! 

Al met al een efficiënt inzetbare transporter voor het veilige transport van uw auto en/of machine!

Transporters
HT-2, HT-3

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

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES

TRANSPORTERS Standaard: met dubbelwerkend 
hydraulisch kipsysteem, en een 
vaste Combi Protect Rail 80 mm 
hoog. gemonteerd.

Standaard: voorzien van TÜV-
goedgekeurde bindbeugels 
geïntegreerd in de zijrand, met een 
capaciteit van 1000 daN per stuk.

Standaard: afneembare en verstel-
bare lier met steun gemonteerd aan 
de voorzijde.

Optie: aluminium borden i.p.v. reling 
en afneembaar voorrek gemonteerd 
(uitsluitend mogelijk bij modellen 
met aluminium borden).

Standaard: modellen in 455 en  
505 cm lengte met aluminium  
borden zijn standaard met 
uitneembare middenrongen.

Standaard: sterke, volledige 
gelaste en volbad gegalvaniseerde 
oprijklep 100 cm hoog met een 
gasveer en degelijke sluitingen. 

Optie: afneembaar gaasrekwerk 
75 cm hoog op de zijkanten en 
voorzijde. De oprijklep is standaard 
voorzien van een open, anti-slip 
looprooster-structuur.

Optie: huif 180 of 210 hoog. Het 
huif–frame is afneembaar en 
modulair opgebouwd.

Optie: standaard met afgeschuind 
dak. De  HT-modellen in 450 en 500 
cm zijn standaard met middenstijl.

Optie: de modellen 505 x 200 cm 
en 505 x 220 cm zijn als drieasser 
leverbaar.

Optie: huiven uitsluitend mogelijk in 
combinatie met aluminium borden.

Standaard: banden 195/50 R13 
C met zwarte velg bij de modellen 
in 450 en 505 cm. voorzien van 
paraboolvering.

Standaard: paraboolvering incl. 
schokbrekers bij de modellen in 
450 en 505 cm. lengte (hierdoor 
verlaagde laadvloerhoogte van 
625 mm.).                

Optie: met verstelbare wielblokke-
ring model Combi Protect Rail.

Optie: verstelbare wielblokkering 
model Combi Protect Rail, incl.  
2x zwarte verschuifbare aanslag.

Paraboolvering incl. schokbrekers 
(in 405 cm. lengte niet leverbaar 
met paraboolvering).


