Ik ben een aanhanger!

Uw competente
contactpersoon

Eersteklas geteste verwerking

>

Gebruik van hoogwaardige componenten

>

Grote gebruiksvriendelijkheid

>

Doordachte functies

>

Corrosiebestendigheid

>

Robuust, onderhoudsarm en duurzaam

>

Door Dekra gekeurde veiligheid

>

Zeer veel rijcomfort

>

Grote product-portfolio

>

Groot assortiment accessoires

www.humbaur.com

Uw Humbaur dealer:

Orde-Nr. 009.00202

>

Zoekt u speciale accessoires voor uw aanhanger van
Humbaur? Wilt u persoonlijk en uitgebreid advies
ontvangen? Dan bent u bij een Humbaur-dealer altijd
aan het juiste adres! Op internet vindt u snel en gemakkelijk
een Humbaur-partner in uw directe omgeving!

Datum: 05/15

Aanhangers van HUMBAUR –
10 goede redenen

Omdat HUMBAUR altijd een passende oplossing heeft.

www.humbaur.com

Humbaur GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen

humbaur.com

Aanhangers van
Humbaur –
het juiste model voor elke
denkbare toepassing

Serie 1000

Serie 2000

Serie 3000

Eenassige aanhangwagen
Perfect geschikt voor particulier huishoudelijk
gebruik of voor uw hobby tot 1,5 ton.

Tandemaanhangwagen
Hoog- of diepladers met dubbele as
voor bedrijfsmatig gebruik tot 3,5 ton.

Achterwaartse en driezijdige kipper
De veelzijdige aanhanger met een
laadvermogen tot maximaal 3,5 ton
voor ambacht, handel of bedrijven.

Serie 4000

Serie 5000

Serie 5300

Voertuigtransporters
Transporters in verscheidene uitvoeringen
voor professioneel gebruik.

Gesloten aanhangwagens
De perfecte aanhangwagen voor het
vervoeren van kwetsbare goederen.

Cool Trailer
De optimale applicatie voor alle
cateringbedrijven of voor het
vervoer van dagverse artikelen.

Serie 7000

Serie 7900

Serie 10000

Serie 10000

Paardentrailers
De nieuwe generatie trailers, voorzien van AERO-boeg en het
ruimtelijke EquiSpace®-concept om paarden te vervoeren.

Veetrailers
De robuuste aanhangers voor het
behoedzaam vervoeren van uw dieren.

Driezijdige kipper HTK
De alleskunner voor de bouw met
een laadvermogen van 5 tot 18 ton.

Dieplader met draaischamel
De robuuste klassieker voor het transporteren van machines of zwaar materiaal voor
de bouw; laadvermogen 30 tot 40 ton.

Al drie decennia lang behoren wij tot de toonaangevende
fabrikanten van aanhangwagens. Sinds de oprichting hebben
al meer dan 700.000 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. U krijgt eersteklas kwaliteit »Made
in Germany«.
Van een kleine, ongeremde eenassige aanhanger tot 3,5
ton tot een dieplader met een laadvermogen van 40 ton;
bij Humbaur kunt u kiezen uit een compleet assortiment
aan professionele aanhangers. Uw Humbaur-dealer adviseert
u graag welk model precies bij u en uw eisenprofiel past.
U kunt alle informatie ook gemakkelijk online opvragen
via de internetsite www.humbaur.com.

