Transporters
LF-1, LF-2 & LF-3
TRANSPORTERS

INDIGO LF:
VOOR HET ÉCHT
ZWARE WERK

Deze transporter is op de eerste plaats ideaal voor het vervoer van graafmachines, hoogwerkers en
allerlei andere zware (rollende) machines. Maar de Indigo LF is tevens uitermate geschikt voor het
vervoeren van stenen, puin, afval etc. De doorlopende achterklep van 1500 mm hoog, multiplex vloer
en banden 195/50 R13 behoren tot de standaard uitrusting. Het robuuste chassis en de degelijke
stalen wanden maken deze aanhangwagen een ware krachtpatser! Er zijn verschillende opties
mogelijk, zoals de aluminium profiel vloer, een gaasrekwerk of opzetborden. Voor meer rijcomfort
en een optimale wegligging (met name in beladen toestand) zijn de opties paraboolvering incl.
schokbrekers en de banden 185/70 R13 C zeer geschikt. Hiermee maakt u van uw Indigo LF een
luxe werkpaard!

LF-2

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES
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Standaard: versterkt chassis.
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Optie: leverbaar als enkelasser in
3100 x 1640 mm (L x B).
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Standaard: bindbeugels met
een capaciteit van 1000 daN
geïntegreerd in de vloer.
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Standaard: voorzien van
TÜV-goedgekeurde bindbeugels
en Safety Steps op de zijkanten.
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Optie: leverbaar als drieasser in
4100 x 1840 mm (L x B).

Optie: 2 stalen verzinkte oprijbalken
van 1500 mm lang, scharnierend
aan de achterzijde.

Optie: verstelbare oprijbalken en
uitneembare hoekrongen.
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Optie: graafbaksteun aan de
voorzijde.

Optie: paraboolvering inclusief
schokbrekers.

Optie: banden 185/70 R13 C
met zwarte velgen (draagvermogen
900 kg per stuk).

Optie: paraboolvering incl. banden
met zwarte velgen 195/50 R13
of 185/70 R 13 C en aluminium
profiel vloer gemonteerd.

Standaard: doorlopende
achterklep van 1500 mm hoog
incl. steunen en degelijke vering.
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Optie: aluminium profiel vloer in
plaats van multiplex vloer.

Optie: afneembaar gaasrekwerk
700 mm hoog, op de zijkanten en
aan de voorzijde.

Optie: aluminium voor- en zijborden
300 mm hoog.

Optie: gegalvaniseerd chassis in
kleur gespoten.

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