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INDIGO HF-2:
DE ULTIEME AUTOTRANSPORTER
Deze nieuwe aanhangwagen is speciaal ontwikkeld voor het transport van allerlei soorten
auto’s. De Indigo HF-2 is daarom leverbaar in drie afmetingen: 405 x 201 cm & 455 x 201 cm
& 505 x 221 cm en in verschillende gewichtsklassen. De autotransporter is zelfs leverbaar met
paraboolvering.
De nieuwe Indigo HF-2 is eenvoudig en praktisch in gebruik, zodat uw lading veilig vervoerd kan
worden. Dankzij de afgeschuinde achterzijde met een oprijhoek van slechts 11 graden en de
twee lange aluminium oprijbalken (250 cm lang) is het gemakkelijk om uw auto veilig op deze
transporter te rijden. Bovendien is de Indigo HF-2 rijk uitgerust met banden 195/50 R13 C en
een lier met liersteun aan de voorzijde.
Kortom: de ultieme autotransporter!

HF- 2

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES
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Standaard: sterke,
verstelbare lier en liersteun.
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Standaard: een vaste
Combi Protect Rail (8 cm
hoog) aan de zijkanten.
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De Indigo HF-2 is
leverbaar in drie afmetingen
405 x 201 cm, 455 x 201 cm
en 505 x 221 cm.
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Standaard: geschroefde
V-dissel 150 cm lang.

Standaard: banden
195/50 R13 C.
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Standaard: twee aluminium
oprijbalken 250 cm lang.

Optie: vloer bestaande uit
aluminium profielen.

Standaard: U-profiel aan
de achterzijde

Standaard: oprijbalk-slede
geïntegreerd onder de vloer.

13

14

15

Optie: twee verstelbare
uitzetsteunen.

Standaard: leverbaar
in verschillende bruto
laadvermogens: 2000, 2700,
3000 of 3500 kg.

Standaard: TÜVgoedgekeurde bindbeugels
geïntegreerd in de zijrand:
1000 daN per stuk.

Standaard: afgeschuinde
achterzijde ca. 130 cm.

Optie: met verstelbare
wielaanslag model Combi
Protect Rail en voorzien
van 2 zwarte, kunststof
aanslagen.
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Alle Hapert aanhangwagens zijn voorzien van
het TÜV-gecertificeerde lading vastzetsysteem!

Optie: bij de Indigo HF-2 in
3500 kg is het mogelijk
paraboolvering incl.
schokbrekers te monteren
(standaard bij de afmeting
505x221 cm)
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