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HAPERT COBALT  
DE STERKSTE 
KIPPER

KIPPERS

DE KRACHT VAN DE STERKSTE
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In de zijrand geïntegreerde 
bindbeugels met een capaciteit  
van maar liefst 1000 kg per stuk  
(TÜV-gecertificeerd).

Slim geëngineerde (hoek)-
rongconstructie met HAPERT-
vergrendeling: een robuuste en 
gemakkelijk te bedienen trek-schuif 
vergrendeling, geïntegreerd in de 
aluminium (zij-)borden waardoor 
vlakke wanden verkregen worden. 

Driezijdig kippend in 
verschillende uitvoeringen 
(leverbaar als tandem- en 
tridemasser). 
Standaard voorzien van:
- Een staalplaat
-  Elektrische bediening met 

accu gemonteerd in een 
stalen beschermbak met 
kunststof afdekkap

Standaard voorzien van:
- Een degelijk gelast en volbad verzinkt chassis
-  Een geschroefde V-dissel
- Opklapbaar steunwiel
- Robuuste oplooprem met gegoten kogelkoppeling
-   Een staalplaat op de vloer (HB en HM) of een uit 

één stuk gezette 3 mm dikke volbad verzinkt stalen 
bodem (HM Ferro-model)

Pakket
Bij de HM- en HB-modellen (m.u.v. HB 260 x 150 cm) 
is een oprij-pakket leverbaar:
-  Twee geïntegreerde aluminium oprijbalken  

(ca. 2500 mm lang) onder de vloer
-  Twee zware verstelbare uitzetsteunen aan de 

achterzijde incl. steunpoot-slinger

Paraboolvering incl. schokbrekers is mogelijk bij de 
HM-modellen vanaf 335 x 180 cm.

Bij zowel het HB-model als het HM-model zijn vele 
nuttige opties en accessoires verkrijgbaar.

Zowel de HB- als HM-modellen 
zijn voorzien van geanodiseerde 
aluminium wanden, een scharnierend 
voorbord en vier uitneembare 
hoekrongen. De direzijdig kippende 
Cobalt+ is standaard uitgevoerd met 
40 cm hoge, aluminium wanden 
(kleur: antraciet). 

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!

WAAROM EEN HAPERT COBALT? 
Zand, stenen, grofvuil en ander los gestort materiaal moeten niet 
alleen vervoerd, maar ook gelost worden. Dan is het handig als uw 
aanhangwagen kan kippen. Onze kippers maken het u makkelijk. 
Dáárom een HAPERT COBALT.

Bij de HB- en HM-basismodellen 
zijn rondom extra ingenieus 
gedesignde scharnierbussen 
aangebracht. Dankzij het haakje kan 
het ladingnet eenvoudig worden 
bevestigd. 

De HB-modellen zijn standaard 
voorzien van een verlaagde 
laadvloer met 195/50 R13 banden.

De HB-modellen zijn voorzien van 
een degelijk, hydraulisch systeem 
met robuuste handpomp. Een 
elektrische pomp met accu is 
optioneel vergelijkbaar. 

Alle HAPERT kippers zijn voorzien 
van een krachtige, hydraulische 
cilinder en afhankelijk van de 
afmetingen beschikbaar in 3-, 4- of 
5-traps uitvoering. 

Achterwaards kippend 
(leverbaar als enkel- en 
tandemasser). Alle 
modellen zijn standaard 
voorzien van:
-  Een staalplaat op de 

multiplex vloer
-  U-profiel aan de 

achterzijde (m.u.v. model 
H 260 x 150 cm)
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HET COMPLETE HAPERT ASSORTIMENT:

HB-1 
Bruto laadvermogen

1350, 1500, 1800 kg
Afmetingen (L x B x H)

260 x 150 x 30 cm
280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm
 

HB-2 
Bruto laadvermogen

2000, 2700 kg
Afmetingen (L x B x H)

280 x 160 x 30 cm
305 x 160 x 30 cm

COBALT+ 
Bruto laadvermogen

3500 kg
Afmetingen (L x B x H)

335 x 180 x 40 cm
 

HM-2 
Bruto laadvermogen

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

305 x 180 x 30 cm
335 x 180 x 30 cm
335 x 200 x 30 cm
375 x 180 x 30 cm
405 x 200 x 30 cm
 

HM-3 
Bruto laadvermogen

3500 kg
Afmetingen (L x B x H)

405 x 200 x 30 cm

ALLE HAPERT COBALTS OP EEN RIJ
 


