Kippers
HM-2 & HM-2 FERRO

KIPPERS

COBALT HM:
VOOR HET SNEL EN
EFFICIËNT LOSSEN
VAN UW LADING

Deze driezijdige kipper kunt u dagelijks inzetten voor het vervoeren van los gestort materiaal, maar
ook voor uw (graaf)machines is deze robuuste kipper het perfecte werkpaard. Doordat de Cobalt
HM driezijdig kippend is, is deze aanhangwagen ideaal voor krappere situaties.
De Cobalt HM is standaard voorzien van een stalen bodem en een elektrische pomp met accu
zodat u erg snel en efficiënt uw lading kunt lossen. Want ook voor u telt: tijd is geld.

HM-2

De Cobalt HM is voorzien van de HAPERT-vergrendeling. Deze zorgt voor het sluiten van
de borden en het zekeren of borgen van het stapelrek, de opzetborden, de huif of het gaasrekwerk.
Zo kunt u met een gerust hart de weg op!
HM-2
FERRO

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES
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KIPPERS
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Standaard: elektrische bediening
met accu geplaatst in stalen
beschermbak met kunststof
afdekkap.
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Standaard: afneembare
bedieningsknoppenkast voorzien
van verlengde spiraalkabel.
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Standaard: voorzien van
TÜV-goedgekeurde bindbeugels
(1000 daN.)
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Standaard: rondom zijn extra
bord-scharnierpunten met haak
gemonteerd.
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Optie: noodhandpomp
gemonteerd.

Optie: acculader (los meegeleverd).

Optie: boven- en onder scharnierend achterbord gemonteerd
(alleen mogelijk in combinatie met
borden 40 cm hoog).
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Optie: aluminium opzetborden
70 cm hoog, pendelbaar.

Optie: Oprij-pakket: 2 aluminium
oprijbalken geïntegreerd onder
de vloer en 2 stabiele verstelbare
uitzetpoten incl. slinger.

Optie: Oprij-pakket met paraboolvering.

Optie: paraboolvering incl. schokbrekers op de assen.

Optie: afneembare aluminium
opzetborden van 30 of 40 cm hoog.
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Optie: pendel-opzetborden met
fijnmazig ladingnet (gemonteerd).

Optie: afneembaar gaasrekwerk
75 cm hoog en gaasrekken
vanaf 335 cm, versterkt met
zijstaanders.

Optie: aluminium borden 40 cm
hoog.

Optie: huif gemonteerd in kleur
blauw (kleur grijs is standaard).

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