Aanhangwagens van 24 t t/m 50 t

Dieplader en dieplader met oplegger
Dieplader met draaischamel / dieplader met oplegger
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Serie 10000
Intro

Ik ben een aanhanger!
Omdat een HUMBAUR veel verdraagt.
Peter Schubert, bouwvakker
30 jaar ervaring
Al meer dan drie decennia lang behoren wij tot de toonaangevende producenten van aanhangwagens voor auto's.
Sinds de oprichting hebben al meer dan 750.000 aanhangwagens onze bedrijfsterreinen verlaten. Inmiddels produceren wij elk jaar ongeveer 50.000 stuks. Deze schat aan
ervaring is terug te vinden in elk van onze aanhangwagens.

Hoge kwaliteit
Solide en duurzaam – dat moet een aanhanger zijn.
Wij bereiken dit doel door uitstekende onderdelen en
eersteklas afwerking. Voordat wij een aanhangwagen
leveren, controleren wij deze van kop tot teen.

Verschillende transportoplossingen
Ons aanbod strekt zich uit over een bijzonder ruim toepassingsgebied. Of u nu voor privé- of bedrijfsdoeleinden
op zoek bent naar een aanhangwagen: Bij ons vindt u het
geschikte model voor de meest verschillende toepassingen.
Maak uw keuze uit een toelaatbaar totaalgewicht van
750 kg tot 50 t.
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Serie 10000
Inhoud

Inhoudsopgave
Goede redenen ������������������������������������������������������ 2
Overzicht diepladers������������������������������������������������ 4

Grote keuze aan accessoires

Diepladers met draaischamel
HTD 30 ������������������������������������������������������������������ 6
HTD 40 ���������������������������������������������������������������� 10
HTD 50 ���������������������������������������������������������������� 14

Stelt u heel individuele eisen aan uw aanhangwagen?
Met veel bijpassende accessoires kan iedereen de volledige standaarduitrusting uitbreiden naargelang zijn
behoefte.

Oplegger dieplager
HTS ���������������������������������������������������������������������� 20
Optionele accessoires dieplader����������������������������� 24
Wij bij Humbaur �������������������������������������������������� 27
Gebruikersvriendelijke klantendienst
Uw dealer in uw buurt zorgt voor uw aanhangwagens
tot 3,5 t. Eigenaars van aanhangwagens vanaf 5 t totaalgewicht kunnen gebruik maken van onze directe service.
Of u nu een reserveonderdeel nodig hebt, of een vraag
hebt over het gebruik - wij en uw plaatselijke dealer zijn

Made in Germany

Kwaliteit blijkt uit de details - Humbaur gebruikt daar-

Of u nu kiest voor een van onze 420 seriemodellen

om uitsluitend hoogwaardige voertuigonderdelen van

of een speciaal model bestelt volgens uw individuele

gerenommeerde fabrikanten. Wij wisselen voortdurend

behoeften: Wij ontwikkelen en produceren al onze

ervaring uit met onze leveranciers. Zo kunnen wij de

aanhangwagens volgens de laatste nieuwe techniek.

producten voortdurend verbeteren.

U krijgt topkwaliteit 'Made in Germany'.
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Serie 10000
Overzicht

Diepladers von 24 t bis 50 t

Serie 10000
Dieplader met draaischamel HTD 3-asser gebogen

Dieplader met draaischamel HTD 3-asser recht

Dieplader met draaischamel HTD 4-asser gebogen

Een klassieker – robuust, betrouwbaar en rendabel.

Transporteert u behalve bouwmachines ook vaak 10 of

Ook het vierassige model van de HTD-serie heeft een

De gebogen laadvloer dient bij de overgang als aanslag

20 voet ISO-containers? Met de optionele Twistlock-ver-

gebogen laadvloer en een met luchtvering neerlaatbare

voor voertuigen met wielen of kettingen. De lading staat

grendelingen en een rechte laadvloer is dit model voor

laadvloer voor zeer eenvoudig oprijden. Kies tussen

klaar en is gemakkelijker vast te zetten. Verminder de op

uw transportdoeleinden optimaal uitgerust. De HTD 30

drie mogelijke hoogten van de trekvork. Desgewenst

zich al lage laadhoogte nog verder door de achteras met

klaagt echter ook niet als u hem met bouwmachines,

is dit model met een zeer duurzame, gegalvaniseerde

luchtvering te laten zakken.

zware werktuigen, materiaal, palletgoederen of

carrosserie verkrijgbaar. Het in een dompelbad gegal-

bekistingen laadt. U kunt de achterkant steunen,

vaniseerde chassis zorgt voor een optimale corrosiebe-

laten zakken en over de massieve opritten rijden.

scherming. Dankzij een uitgebreid pakket accessoires
kan de HTD aan elke speciale eis worden aangepast.

VANAF PAGINA 6
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Serie 10000
Overzicht

Diepladers von 24 t bis 50 t

Dieplader met draaischamel HTD 5-asser gebogen

3-assige diepladers met oplegger

Ons topmodel voor zeer zware werkzaamheden met en

De gelaste diepladers met oplegger overtuigen met

totaalgewicht van 50 t! Dankzij zijn massieve lasconstruc-

gebogen of recht diepbed en gering eigen gewicht!

tie van hoogvast fijnkorrelig staal en de met luchtvering

Daarmee transporteren bouwbedrijven veilig en comfor-

neerlaatbare laadvloer is de HTD 5-asser uw betrouwbare

tabel bouwvoertuigen zoals graafmachines, wielladers,

partner. De gebogen laadvloer dient bij de overgang als

bestratingsmachines en zware werktuigen.

aanslag voor voertuigen met wielen of kettingen.

Door de verplaatsbare koningstap past de zadelopleg-

De lading staat klaar en is gemakkelijker vast te zetten.

ger op trekkende voertuigen met twee of drie assen!

Het model is voorzien van eendelige gegalvaniseerde,

Bovendien zijn de diepladers met oplegger ook geschikt

verschuifbare opritten.

voor het transport van containers.

VANAF PAGINA 14
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 3-asser 30 t

Dieplader met draaischamel
HTD 3-asser 30 t
Onze klassieker – robuust, betrouwbaar en rendabel

6

Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 3-asser 30 t

Standaarduitrusting
1

Trekvork met 8° hellend trekoog Ø 40 mm,

3

in hoogte instelbare, onderhoudsarme Silent-bussen
2

Massief gelast frame van hoogvast fijnkorrelig staal,
doorgestoken dwarsligger voor maximale stabiliteit, wieluitsparingen boven de achterste wielen, hoeken aan voorkant

Massieve lasconstructie van het draaistel

afgeschuind, klimrails aan achterkant bij schuine oprit voor

met ruime kogeldraaikrans

max. veiligheid bij het laden en lossen.
Rechte of gebogen laadvloer.
4

Chassis en aanbouwdelen gegalvaniseerd in dompelbad,
optionele baggersteelsteun

3

3

2

1

Vloer voorzien van 50 mm zachthouten planken

6

5 paar sjorringen 10 t in de bodem van de brug verzonken

7

14

Luchtveeraggregaat incl. heffen en neerlaten op aggregaat
voor achteras werkend

13

Rechte laadvloer

Gebogen laadvloer

5

8

	Eendelige gegalvaniseerde opritten, zijwaarts verschuifbaar,
direct werkende, staande veerhefboom voor zeer eenvoudige
bediening, optimale beveiliging door spanslot en tegenhouder

9

3

Diepladerassen met gesloten trommelremmen

10

EBS-remsysteem, veerremcilinder-handrem

11

Lampen met meerdere kamers, stootvast en schokabsorberend, afgeschermd in onderrijbeveiliging, 24 V, 15-pol.

12

4

14

verbindingskabel
12 	Uitklapbare
6
13

9
7

Aan voorkant spatbord met halve kommen van kunststof
met antispray, aan achterkant stalen spatbord met antispray

8
10

zijwaartse aanrijbeveiliging, contourmarkeringen

aan zij- en achterkant

14

2 wielkeggen met houder

11
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 3-asser 30 t

1

2

3

1

4

Serie 10 000
HTD 3-asser modellen 30 t
Toelaatbare totale
massa in kg

MODEL

24000 */ 30000 **

HTD 308525-3A gebogen

24000 */ 30000 **

HTD 308525-3A recht

* Toelaatbaar totaalgewicht bij deelbare lading zonder speciale vergunning

Totaal:
B-maat x B x H in mm ca.

Diepbed incl. schuine achterkant in mm

Laadvermogen
in kg

Laadhoogte
in mm

Oprijhoek

Banden
in inch

10780 x 2540 x 3780

6500 x 2520

17600 */ 23600 **

890

10°

12-voudig 235/75 R17,5

10770 x 2540 x 3780

6500 x 2520

17600 */ 23600 **

930

10°

12-voudig 235/75 R17,5

** Toel. totaalgewicht bij ondeelbare lading met speciale vergunning volgens § 70 STVO

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires.
Aanvullende uitrustingen zijn van invloed op het eigen gewicht en laadvermogen!
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 3-asser 30 t

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)
• Reservewiel

• Extra achteruitrijlicht

• Ronghouders

• Reservewielhouder als mand
onder de laadvloer

• Wieluitsparingen voor en achter

• Insteekrongen

• Uitsparing voor baggersteelsteun

• Frame met containervergrendeling
voor en voor/achter

• Duomatic-koppeling
• Heffen/neerlaten extra voor
• Diverse trekvorken
• Stopcontact 7-polig aan de
achterkant
• Verwijderbaar zwaailicht
• Werklicht

• Waarschuwingspakket met
waarschuwingsborden, elektra en
zwaailicht
• Beveiligingslaadgoedrails
• Extra trekogen in diepbed,
hoogbed en buitenframe
• Opritten en laadvloer met rubber
bekleed

• Opbergkasten
• 3 m verbreding
• Hydraulische opritheffer, steunvoeten en zijwaartse verschuiving
• Tweedelige, verlengde opritten
•	Multi-Voltage licht- en remsysteem (optie), beide 12 - 24 V
Verdere accessoires op aanvraag

5

1

Optioneel In het buitenframe
geïntegreerde, neerklapbare sjorring,
sjorpunten, optionele ronghouders

2

Klepuitlegger voor optioneel 3 m pakket

3

In hoogte verstelbare trekdissel

4

Klimrails in het buitenframeprofiel

5

Baggerstijlopening (optioneel)
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 4-asser 40 t

Dieplader met draaischamel
HTD 4-asser 40 t
Onze draaischamelbovenklasse met 4 assen – voor alle zware transporttaken uitgerust
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 4-asser 40 t

Standaarduitrusting
1

Gebogen trekvork met trekoog Ø 50 mm, in hoogte instelbare,

4

onderhoudsarme Silent-bussen
2

11

1

3

sparingen boven de achterste wielen, hoeken aan voorkant

	Massieve lasconstructie van het draaistel met ruime
kogeldraaikrans

afgeschuind, klimrails aan achterkant bij schuine oprit voor
max. veiligheid bij het laden en lossen. Gebogen laadvloer.

Vloer voorzien van 50 mm zachthouten planken

5

	3 paar sjorringen 10 t in diepbed verzonken 2 paar sjorringen 10 t in hoogbed verzonken, 5 paar sjor- en ronghouders
3 t in het buitenframe

2
14

	Massief gelast frame van hoogvast fijnkorrelig staal,
doorgestoken dwarsligger voor maximale stabiliteit, wieluit-

6

	Luchtveeraggregaat incl. heffen en neerlaten op aggregaat
voor achteras werkend

7

	Eendelige gegalvaniseerde opritten, zijwaarts verschuifbaar,
direct werkende, staande veerhefboom voor zeer eenvoudige

13

bediening, optimale beveiliging door spanslot en tegenhouder

12

8

Diepladerassen met gesloten trommelremmen

9

EBS-remsysteem, veerremcilinder-handrem

10

7

Lampen met meerdere kamers, stootvast en schokabsorberend, afgeschermd in onderrijbeveiliging, 24 V, 15-pol.
verbindingskabel

11 	Uitklapbare

5

aan zij- en achterkant

3
4

8

zijwaartse aanrijbeveiliging, contourmarkeringen

12

11

2 verzonken gereedschapskisten met klapdeksel in het
hoogplateau

14

13 	Aan

voorkant spatbord met halve kommen van kunststof

met antispray, aan achterkant stalen spatbord met antispray
14

2 wielkeggen met houder

9
6
8

10
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 4-asser 40 t

1

2

4
1

Serie 10 000
HTD 4-asser model 40 t
Toelaatbare totale
massa in kg

24000 */ 40000 **

MODEL

HTD 409525 gebogen

* Toelaatbaar totaalgewicht bij deelbare lading zonder speciale vergunning

Totaal:
B-maat x B x H in mm ca.

Diep bed incl. schuine
achterkant in mm

Laadvermogen
in kg

Laadhoogte
in mm

Oprijhoek

Banden
in inch

11710 x 2540 x 3760

7330 x 2540

15700 */ 31700 **

900

10°

16-voudig 235/75 R17,5

** Toel. totaalgewicht bij ondeelbare lading met speciale vergunning volgens § 70 STVO

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires.
Aanvullende uitrustingen zijn van invloed op het eigen gewicht en laadvermogen!
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 4-asser 40 t

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)
• Reservewiel

• Extra achteruitrijlicht

• Ronghouders

• Reservewielhouder als mand
onder de laadvloer

• Wieluitsparingen voor en achter

• Insteekrongen

• Uitsparing voor baggersteelsteun

• Frame met containervergrendeling
voor en voor/achter

• Duomatic-koppeling

•Waarschuwingspakket met
waarschuwingsborden, elektra
en zwaailicht

• Heffen/neerlaten extra voor
• Diverse trekvorken

• Beveiligingslaadgoedrails

• Stopcontact 7-polig aan de
achterkant

• Extra trekogen in diepbed,
hoogbed en buitenframe

• Verwijderbaar zwaailicht

• Opritten en laadvloer met
rubber bekleed

• Werklicht

• Opbergkasten
• 3 m verbreding
• Hydraulische opritheffer,
steunvoeten en zijwaartse
verschuiving
• Tweedelige, verlengde opritten

Verdere accessoires op aanvraag

3

3

1

	Optioneel In het buitenframe geïntegreerde,
neerklapbare sjorring, sjorpunten, optionele ronghouders

2

Klepuitlegger voor optioneel 3 m pakket

3

Optionele opbergkasten met klapdeksel

4

Klimrails in het buitenframeprofiel
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 5-asser 50 t

Dieplader met draaischamel
HTD 5-asser 50 t
Onze draaischameltopmodel met 5 assen – voor de zwaarste transporttaken uitgerust
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 5-asser 50 t

Standaarduitrusting
1

	Trekvork gebogen met trekoog Ø 50 mm, onderhoudsarme
Silent-bussen inclusief hoogte-instelling

2

	Massieve lasconstructie van hoogvast fijnkorrelig staal,
chassis in het dompelbad gegalvaniseerd, doorgestoken

7

werkend
8

dwarsdrager voor maximale stabiliteit
3

10

Vloer voorzien van 50 mm zachthouten planken

Veerremcilinder-handrem, remsysteem volgens
EG-richtlijnen met EBS 4S/3M

9

5 paar sjorringen 10 t in diepbed verzonken, 3 paar sjorringen 10 t in hoogbed verzonken, 4 paar sjorpunten 3 t in

4

	Onderhoudsarme kogeldraaikrans

5

	Wieluitsparingen boven de achterwielen, stalen spatbord
met antispray

6

	SAF-diepladerassen met gesloten S-nokkenrem, luchtveeraggregaat incl. heffen en neerlaten op achterasaggregaat

het buitenframe diepbed
10

Eendelige gegalvaniseerde opritten (3100 mm x 750 mm),
zijwaarts verschuifbaar, direct werkende, staande veerhef-

	klimrails aan achterkant bij schuine oprit – max. veiligheid
bij het laden en lossen

boom voor zeer eenvoudige bediening, optimale beveiliging
door spanslot en tegenhouder
11

Optionele opbergkast

12

2 wielkeggen met houder

13

15-polige verbindingskabel

14 	Lampen

12

met meerdere kamers in 24 V, stootvast en

schokabsorberend, afgeschermd in onderrijbeveiliging
15 	Retroreflecterende

contourmarkering volgens ECE-richtlijn

R 48 zijkant wit, achterkant rood

15
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 5-asser 50 t

1

9

9

Serie 10 000
HTD 5-asser model 50 t
Toelaatbare totale
massa in kg

24000

MODEL

HTD 509525-5A

Toelaatbaar totaalgewicht in
kg (met spec. vergunning)

Totaal: B-maat
in mm

Binnenmaat in mm

Leeggewicht
in kg

Laadvermogen
in kg

Laadhoogte
in mm

Lengte diepbed
in mm

Banden
in inch

50000

11790 x 2540 x 3760

9822 x 2540

10900

13100/ 39100

890

7213

235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires.
Aanvullende uitrustingen zijn van invloed op het eigen gewicht en laadvermogen!
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 5-asser 50 t

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)
• Reservewiel

• Werklicht

• Ronghouders

• Reservewielhouder als mand
onder de laadvloer

• Extra achteruitrijlicht

• Insteekrongen

• Wieluitsparingen voor en achter

• Frame met containervergrendeling
voor en voor/achter

• Duomatic-koppeling
• Heffen/neerlaten extra voor

• Uitsparing voor baggersteelsteun

• Lift- en stuurassen

• Waarschuwingspakket met waarschuwingsborden, elektra en zwaailicht

• Diverse trekvorken

• Beveiligingslaadgoedrails

• Stopcontact 7-polig aan de
achterkant

• Extra trekogen in diepbed,
hoogbed en buitenframe

• Verwijderbaar zwaailicht

• Opritten en laadvloer met
rubber bekleed

• Opbergkasten
• 3 m verbreding
• Hydraulische opritheffer,
steunvoeten en zijwaartse
verschuiving
• Tweedelige, verlengde opritten

Verdere accessoires op aanvraag
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Serie 10000
dieplader met draaischamel HTD 4-asser 40 t
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Serie 10000
dieplader met oplegger HTD 3-asser 45 t

Dieplader met oplegger 3-asser HTS
De dieplader met oplegger met 3 assen van Humbaur
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Serie 10000
dieplader met oplegger HTD 3-asser 45 t

Standaarduitrusting
1

	Massieve lasconstructie van hoogvast fijnkorrelig staal, doorgestoken dwarsdrager voor maximale stabiliteit, chassis in

8

het dompelbad gegalvaniseerd

verzonken, 6 paar sjorpunten 3 t in diepbed-buitenframe

2“ koningstap 340 mm verplaatsbaar voor 2+3-assige SZM

2
3

	Vloer voorzien van 50 mm zachthouten planken

4

	Wieluitsparingen boven de achterwielen, stalen spatbord
met antispray

9

optimale beveiliging door spanslot en tegenhouder

het laden en lossen
6

	SAF-diepladerassen met gesloten S-nokkenrem, luchtveeraggregaat incl. heffen en neerlaten op achterasaggregaat werkend

7

	Eendelige gegalvaniseerde opritten voorzien van 50 mm
zachthouten planken, zijwaarts verschuifbaar, direct werkende, staande veerhefboom voor zeer eenvoudige bediening,

klimrails aan achterkant bij schuine oprit – max. veiligheid bij

5

	3 paar sjorringen 6 t in hoogbed verzonken, 3 paar sjorringen
3 t in hoogbed-buitenframe, 5 paar sjorringen 10 t in diepbed

Veerremcilinder-handrem, EBS-remsysteem volgens EG-richtlijnen

10

Optionele opbergkast

11

Uitklapbare zijwaartse aanrijbeveiliging

12

2 wielkeggen met houder

13

15-polige verbindingskabel

14 	Lampen

met meerdere kamers in 24 V, stootvast en

schokabsorberend, afgeschermd in onderrijbeveiliging
15 	Retroreflecterende

contourmarkering volgens ECE-richtlijn

R 48 zijkant wit, achterkant rood

9
8

12

13

11

5

15

4

3
2
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8
1

6

7
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Serie 10000
dieplader met oplegger HTD 3-asser 45 t

Serie 10 000
Dieplader met oplegger HTS 45 t
Toelaatbare totale
massa in kg

35000* / 45000**

MODEL

Dieplader met opleger HTS

Toelaatbaar totaalgewicht in
kg (met spec. vergunning)

Totaal-maten
in mm

B-maat
in mm

Diepbed
in mm

Laadvermogen
in kg

Laadhoogte
in mm

Leeggewicht
in kg

Banden
in inch

45000

12470 x 2540 x 3750

11640

8680 x 2540

27000* / 37000**

890

8000

235/75 R17,5

Veiligheidsvoorschrift! Het gebruik van de trailer mag uitsluitend met uitdrukkelijke inachtneming van alle wegenverkeersrechtelijke, ongevallenverzekeringskundige en ladingbeveiligingstechnische voorschriften worden uitgevoerd.
* Toelaatbaar totaalgewicht bij deelbare lading zonder speciale vergunning ** Toel. totaalgewicht bij ondeelbare lading met speciale vergunning volgens § 70 STVO
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Serie 10000
dieplader met oplegger HTD 3-asser 45 t

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)
• Reservewiel

• Aluminium opritten naar hoogbed

• Insteekrongen

• Reservewielhouder als mand
onder de laadvloer

• Uitsparing voor baggersteelsteun

• Frame met containervergrendeling
voor en voor/achter

• Duomatic-koppeling
• Heffen/neerlaten extra voor
• Lift- en naloopstuuras
• Stopcontact 7-polig aan de
achterkant
• Verwijderbaar zwaailicht
• Werklicht

• Waarschuwingspakket met waarschuwingsborden, elektra
en zwaailicht
• Beveiligingslaadgoedrails
• Extra trekogen in diepbed,
hoogbed en buitenframe
• Opritten en laadvloer met rubber
bekleed

• Extra achteruitrijlicht

• Opritten en laadvloer voorzien
van hardhouten planken

• Wieluitsparingen voor en achter

• Ronghouders

• Opbergkasten
• 3 m verbreding
• Hydraulische opritheffer, steunvoeten en zijwaartse verschuiving
• Tweedelige, verlengde opritten
• Aluminium boordwanden voor
hoogbed
• Aluminium opbergvak op
hoogbed
• Hydraulische geforceerde sturing

Verdere accessoires op aanvraag
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Serie 10000
optionele accessoires – voor dieplader HDT

Optionele accessoires
voor dieplader
Chassis

24

Zwenkbaar trekoog, Ø 40 en 50 mm

In lengte verstelbare trekvork

Buitenframe gegalvaniseerd en gelakt met RAL-kleuren

Insteekbare aluminium boordwanden in het hopgbed

Extra in de bodem van de brug verzonken sjorpunt
tot 10.000 kg trekkracht (bij model HTD 30)

In het buitenframe geïntegreerd sjorpunt tot 6.000 kg trekkracht

Ronghouders en insteekrongen aan de voorkant
aangebracht, waarschuwingsborden

Ronghouders in het buitenframe

Serie 10000
optionele accessoires – voor dieplader HDT

Chassis

Elektrisch / verlichting

Wieluitsparing

Laadgoedbeveiligingsrails

Duomatic-koppeling

Uitklapbaar werklicht

Klepuitlegger voor 3 m uitrustingspakket

3 m uitrustingspakket – klepuitleggers en houten planken

1 x 7-polige en 1 x 4-polige stekker incl. verbindingskabels

2 x 7-polige stekker incl. verbindingskabels

Vloer met rubber bekleed

Uittrekbare waarschuwingsborden
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Serie 10000
optionele accessoires – voor dieplader HDT

Hydraulisch / opritten

Hydraulische zijwaartse verplaatsing

2-delige opritten met parallelogram

Hydraulische steunvoeten

Eendelige hydraulische opritten met hydraulische
zijwaartse verplaatsing

Gedeelde opritten met koppelstang
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2-delige hydraulische opritten met hydraulische
zijwaartse verplaatsing

Stalen overrijdbare wand over de gehele breedte
voorzien van tralieroosters

Serie 10000
Slotwoord

»Kwaliteit made
		 in Germany…«
...dat is onze slogan sinds de oprichting van onze onderneming in 1957.
Met circa 420 seriemodellen op privaat en zakelijk gebied behoort de
firma Humbaur inmiddels tot de toonaangevende fabrikanten van
aanhangwagens in Europa.
Innovatief en ervaren. Aanwezig in heel Europa en daarbuiten.
Als door de eigenaar geleid middenstandsbedrijf weten wij wat onze
klanten nodig hebben en hoe zij werken. Daarom ontwikkelen wij zeer
nauwkeurig, produceren wij zeer zorgvuldig en testen wij onze producten
grondig. Innovatieve ideeën, zeer moderne productie, duidelijke gerichtheid
op kwaliteit en een deskundige en uitgebreide begeleiding – dat zijn onze
sterke punten. Sterke punten die wij in dienst van onze klanten stellen.
Ulrich Humbaur
Vennoot, directeur/CEO
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Neem eens een kijkje in ons assortiment…
Wij bieden heel veel verschillende trailermodellen aan. Werp een blik in onze
folders voor de een-/tweeassige aanhangwagens, de auto-, dier- en
universele transporteurs en expeditie-aanhangwagens. Wij maken ook
graag een speciale productie voor u. Spreek met ons!

Aanhangwagens van 24 t t/m 50 t

Dieplader en dieplader met oplegger
Dieplader met draaischamel / dieplader met oplegger

HUMBAUR

SCHWERLAST
HEAVY
DUTY

Serie 10000

Serie 10000

humbaur.com

Veiligheidsvoorschrift! Het gebruik van de trailer mag uitsluitend met uitdrukkelijke inachtneming van alle wegenverkeersrechtelijke,
ongevallenverzekeringskundige en ladingbeveiligingstechnische voorschriften worden uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijke voor
kennelijke vergissingen of zetfouten. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering. en hebben betrekking op
het serievoertuig zonder accessoires. Afgedrukt in Duitsland. Kopiëren verboden · Afbeeldingen als voorbeeld, sommige aanhangers hebben
een speciale uitrusting · bestelnr. 009.00122 · Stand: 05/16.

Competence
in Trailers
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