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Al drie decennia behoren wij tot de toonaangevende  

fabrikanten van autotrailers. Sinds de oprichting  

hebben meer dan 750.000 trailers ons bedrijfsterrein 

verlaten. Inmiddels produceren wij elk jaar zo'n 50.000 

exemplaren. Deze schat aan ervaringherkent u in elke 

door ons gemaakte trailer.

30 jaar ervaring

Oliver Wiesinger, Landschapsarchitect

Ik ben een trailer!
Omdat een HUMBAUR net zo weerbestendig is als ik.

Ons aanbod dekt een bijzonder breed toepassings- 

gebied. Of u nu een trailer zoekt voor privédoeleinden of  

zakelijke doeleinden: Bij ons vindt u het passende model 

voor de meestuiteenlopende toepassingen. Kies uit een 

toegestaan totaal-gewicht van 750 kg tot 50 t.

Veelzijdige transportoplossingen

Robuust en duurzaam – zo moet een trailer zijn.  

Wij bereiken dit doel met uitstekende componenten en 

eersteklas verwerking. Voordat wij een trailer uitleveren, 

controleren wij deze grondig.

Hoge kwaliteit
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U stelt zeer individuele eisen aan uw trailer? Met veel 

bijpassende accessoires kan iedereen de uitgebreide  

standaarduitrusting aan zijn behoeften aanpassen.

Grote keuze aan accessoires

Uw vakhandelaar in de buurt staat voor u klaar bij  

trailers tot 3,5 t. Bezitters van trailers vanaf  

5 t totaalgewicht kunnen onze directe service  

gebruiken. Of u een reserveonderdeel nodig hebt, of een  

vraag over het gebruik hebt - wij en uw dealer  

ter plaatse staan voor u klaar.

Actieve klantenservice

Kwaliteit zit hem in de details - Humbaur gebruikt  

daarom uitsluitend hoogwaardige voertuigcom- 

ponenten van gerenommeerde fabrikanten. Wij wisselen  

continu ervaringen uit met onze leveranciers. Zo kunnen 

wij de producten voortdurend optimaliseren.

Hoogwaardige componenten
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De nieuwe enkelasser- en tandemasser-modellen.  

Gelaste en vuurverzinkte frame-onderdelen,  

geïntegreerde sjorbeugels, een stalen kantelbrug en 

een drietraps kantelcilinder die met een handpomp 

wordt bediend, horen bij de standaardfuncties van de 

HUK-modellen.

Achterwaartse kipper HUK

Onze HTK valt op door kwaliteit en een handpomp, die 

u indien nodig door een elektrische hydraulische pomp 

kunt vervangen. Vanaf 3000 kg krijgt u standaard 

de elektropomp en handpomp. Daarmee kunt u uw 

HTK bij elke toepassing eenvoudig en onafhankelijk 

bedienen. De HTK is zowel in enkel-, tandem- en in 

drieasseruitvoering verkrijgbaar.

Driezijdige kipper HTK aluminium

Transporteert u regelmatig lichte of middelzware  

bouwmachines of baggermachines? De HS is met zijn 

massieve constructie ontworpen voor dagelijks trans-

port. De geringe laadhoogte vergemakkelijkt het laden. 

De begaanbare spatborden en beschermde verlichting-

seenheden maken de HS bijzonder geschikt voor dage-

lijks gebruik.

Bouwmachinetransporter HS

De serie 3000
Achterwaartse of driezijdige kipper en bouwmachinetransporter – de specialisten voor meerdere taken
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De HS Profi is de bouwmachinetransporter met geopti-

maliseerd draagvermogen. Hij neemt tot 2800 kg 

draaglast mee, beschikt over aluminium oprijplaten met 

geïntegreerde steun, een houten bodem en een ca. 200 

mm hoge reling rondom die vast met het frame gelast 

is. Zes in het frame gelaste spanpunten maken het mo-

gelijk om de lading vast te zetten

Bouwmachinetransporter HS

De serie 3000
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Achterwaartse kippers HUK
De nieuwe HUK in enkelasser- en tandemasser-modellen
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Standaarduitrusting

1    Onderstel en kiepbrug gelast  

en in het dompelbad vuurverzinkt

2   Verzinkte brugbodem

3   Zijwanden 300 mm rondom neerklapbaar

4   Handpomp, optioneel elektrische hydraulische pomp

5   Trekstangsluitingen

6   Conische hoekprofielen, afneembaar

7    Drietraps telescoopcilinder met handpomp

8    Buitenframe met V-groef en met verzonken sjorbeugels

9   Verlichting in onderrijbeveiliging geïntegreerd

10   Automatisch steunwiel
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Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

Toegestaan totaalge-
wicht in kg

MODEL
Totale afmetingen  

in mm
Binnenafmetingen  

in mm
Draaglast  

in kg
Laadhoogte  

in mm
Banden  
in inches

 Kantelhoek 
(achter)

1300 HUK 132314 3650 x 1540 x 950 2300 x 1400 x 300 900 640    13 45°

1500 HUK 152314 3650 x 1540 x 950 2300 x 1400 x 300 1100 640    13 45°

1500 HUK 152715 4130 x 1640 x 980 2680 x 1500 x 300 1025 670 13 45°

1800 HUK 182715 4130 x 1640 x 980 2680 x 1500 x 300 1310 670 13 45°

2000 HUK 202715 4130 x 1640 x 980 2680 x 1500 x 300 1470 680 13 45°

2700 HUK 272715 4130 x 1640 x 980 2680 x 1500 x 300 2160 680 13 45°

2700 HUK 273117 4510 x 1890 x 970 3140 x 1750 x 300 2010 670 13 45°

3000 HUK 303117 4510 x 1890 x 970 3140 x 1750 x 300 2310 670 13 45°

Achterwaartse kipper HUK 

Serie 3000
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Meer accessoires op aanvraag

• Opzetwand 350 mm

• Gesloten aluminium opzetstuk 
620 mm

• Stalen opzetrooster 620 mm

• E-pomp

•  Huif en dakbogen, verschillende 
laadhoogten

•  Steunvoetjes

•  Gereedschapskist

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

1   Dubbelwerkende handpomp standaard

2   Trekstangsluitingen voor de zijwanden

3   Stalen opzetrooster (optioneel)3
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Enkelasser en tandemasser HTK
Hij is onverwoestbaar, flexibel en biedt royale laadruimte!
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1     V-trekdissel vastgeschroefd met gelaste frame- 

constructie, in dompelbad vuurverzinkt

2   Onderstel en kiepbrug in dompelbad vuurverzinkt

3   Kiepbrug van staal, uit één stuk gemaakt

4   Viertraps kantelcilinder

5    Handpomp, optioneel elektrische hydraulische pomp; 

vanaf 3000 kg toeg. totaalgewicht elektro- en handpomp

6   Humbaur multifunctionele verlichting

7   13-polige stekker en achteruitrijlicht

8    Zijwanden van geëloxeerd aluminium, volledig afneembaar

9   Achterste klep scharnierend

10    Bevestigingsringen in de brugbodem geïntegreerd,  

trekkracht 800 kg per bevestigingsring

11   Automatisch steunwiel

12   Standaard schacht voor oprijplaten in het voertuig geïnte 

 greerd voor eenvoudige montage achteraf van de alumini 

 um oprijplaten

Standaarduitrusting

1

2 
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4 

8

Zijwanden 
optioneel ook 
van staal!

45º
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Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

Enkel-, tandem- en drieasser HTK

Serie 3000

Toegestaan totaalge-
wicht in kg

MODEL
Totale afmetingen  

in mm
Binnenafmetingen  

in mm
Draaglast  

in kg
Laadhoogte  

in mm
Banden  
in inches

 Kantelhoek 
(achter)

Kantelhoek 
(zijdelings)

1800 HTK 1800.27 aluminium enkelasser 4070 x 1680 x 1260 2670 x 1500 x 350 1100 775 13 45° 45°

2000 HTK 2000.27 ALU 4070 x 1680 x 1260 2670 x 1500 x 350 1335 750 13 45° 45°

2700 HTK 2700.27 ALU 4070 x 1680 x 1260 2670 x 1500 x 350 2025 725 13 45° 45°

2700 HTK 2700.31 ALU 4500 x 1903 x 1260 3140 x 1750 x 350 1840 745 13 45° 45°

3000 HTK 3000.31 ALU 4500 x 1903 x 1260 3140 x 1750 x 350 2130 745 13 45° 45°

3500 HTK 3500.31 ALU 4500 x 1903 x 1260 3140 x 1750 x 350 2600 760 13 45° 45°

3000 HTK 3000.37 ALU 5026 x 2022 x 1251 3630 x 1855 x 350 2100 745 13 45° 45°

3500 HTK 3500.37 ALU 5088 x 2023 x 1251 3630 x 1855 x 350 2485 760 13 45° 45°

3500 HTK 3500.41 ALU 5470 x 2280 x 1240 4100 x 2100 x 350 2315 760 13 45° 45°

3500 HTK 3500.41 ALU Tridem 5470 x 2280 x 1240 4100 x 2100 x 350 2360 750 13 45° 45°
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1    Vanaf 3000 kg totaalgewicht elektropomp en 

handpomp standaard

2     Stalen opzetrooster (optioneel)

3     Verzonken sjorringen in de  

plaatstalen brug geïntegreerd

4   Standaard schacht voor oprijplaten in  

 het voertuig geïntegreerd voor eenvoudige  

 montage achteraf van de aluminium oprijplaten

Meer accessoires op aanvraag

•  In hoogte verstelbare trekdissel 

•  DIN-trekoog voor in hoogte 
verstelbare dissel 

•  Kogelkopkoppeling voor  
in hoogte verstelbare dissel

•  Wielschokdemper los zonder  
100 km/h-goedkeuring) 

•  Wielschokdempers gemonteerd 
met  
100 km/h-goedkeuring

• Reservewiel 

•  Zijwandopzetstuk staal 350 mm 
scharnierend

•  Stalen opzetrooster  
ca. 620 mm hoog 

•  Aluminium oprijplaten met 2,8 t  
draagvermogen, 2650 mm lang 

• H-frame

•  2 stuks telescopische kruksteunen  
incl. dwarsbalk

•  2 bevestigingsringen los extra  
(4 stuks al standaard)

•  Dekzeil voor stalen opzetrooster, 
kleur naar keuze

•  Huif en dakbogen,  
laadhoogte 1800 mm / 2000 mm

• Hydraulische aansluiting

• E-pomp gecomb. met noodpomp

•  Beugelslot voor geremde trailer 
tot 3000 kg

•  Metalen afsluitschoen met slot 
voor oploopinrichting

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

3

4

2

Zijwanden 
optioneel ook 
van staal!
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De HTK driezijdige kipper –  

in tandem- en 3-assermodel 

verkrijgbaar!
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1



2 3
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HTK tandem- en 3-asser

1   Massief gelast frame

2     Vanaf 3000 kg totaalgewicht elektro-  

en handpomp standaard

3     Telescopische kruksteun (optioneel)



Tandemasser HS
Daarmee komen bouwmachines altijd veilig aan op locatie
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1   Geschroefde V-dissel, in dompelbad vuurverzinkt

2   13-polige stekker en achteruitrijlicht

3    Gelaste zijwand-/frameconstructie van staalplaat,  

in dompelbad vuurverzinkt

4    In dompelbad vuurverzinkte stalen oprijplaten (1530 x 360 mm) 

staand, draagvermogen per oprijplaat 1500 kg, met antisli-

prooster en geïntegreerde steunvoeten

5    Sjorringen in het buitenframe gemonteerd 12 stuks (6 paar)  

 bij 3000 mm en 14 stuks (7 paar) bij 3750 mm  

opbouwlengte, trekkracht 1000 kg per sjorring

6   Automatisch steunwiel

7    Begaanbare plaatstalen spatborden die met  

de zijwanden afsluiten (standaardbanden)

8   Humbaur multifunctionele verlichting

Standaarduitrusting

1

2 

5 

6 

4 

8

3 

3 

7

17

MAAKT HET MOGELIJK

Serie 3000 
Tandemasser HS



Tandemasser HS

Serie 3000

Toegestaan totaalge-
wicht in kg

MODEL
Totale afmetingen  

in mm
Binnenafmetingen  

in mm
Draaglast  

in kg
Laadhoogte  

in mm
Banden  
in inches

2500 HS 253016 4960 x 2200 x 2015 3000 x 1600 x 270 1840 485 14

3000 HS 303016 4960 x 2200 x 2015 3000 x 1600 x 270 2340 485 14

3500 HS 353016 4960 x 2200 x 2020 3000 x 1600 x 270 2770 485 14

2500 HS 253718 5710 x 2453 x 2015 3750 x 1850 x 270 1790 485 14

3000 HS 303718 5710 x 2453 x 2015 3750 x 1850 x 270 2280 485 14

3500 HS 353718 5710 x 2453 x 2020 3750 x 1850 x 270 2665 485 14

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!
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3

1

Meer accessoires op aanvraag

•  Aluminium bodem in plaats van 
houten bodem

•  Aluminium insteekwand over 
de gehele breedte voor de 
oprijplaten

•  Bak voor draglineschoppen 
uitklapbaar

•  Bak voor draglineschoppen  
(alleen bij HV-dissel mogelijk)

•  Wielset 12 of 13 inch in plaats 
van standaardbanden 

•  Reservewielhouder in V-dissel 
(niet bij HV-dissel)

•  In hoogte verstelbare dissel 
(zonder kogelkopkoppeling en 
DIN-trekoog)

•  Huif en dakbogen blauw of grijs,  
laadhoogte 2000 voor oprijplaten

• Huif en dakbogen blauw of grijs   
 laadhoogte 2000

•  Wielschokdempers incl. 100 
km/h-goedkeuring

•  Wielschokdemper los

•  Stalen oprijwand  
ca. 1280 x 1870 mm hoog  
incl. steun, op 2500 kg  
asbelasting getest 

•  Gereedschapskist  
ca. 515 x 212 x 292 mm

•  Reservewiel

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)1    Aluminium insteekwand 350 mm hoog verkrijgbaar (optioneel)

2   Bak voor draglineschoppen voor V-dissel (optioneel)

3    Geoptimaliseerde, verstelbare spansluitingen met  

rubberen buffer

Verstelbare steunvoeten 

voor verschillende

ondergronden
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Tandemasser HS Profi
Bouwmachines snel en veilig laden.
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1   Gelaste zijwand-/frameconstructie van staalplaat,  

 in dompelbad vuurverzinkt

2    Professionele gietijzeren oploopinrichting met extra lage  

handremhendel

3    Aluminium oprijplaten (1511 x 370 x 65 mm) staand met 

antisliprooster en geïntegreerde steunvoeten

4    Reling aan de voorkant, links en rechts vast gelast met het  

frame, incl. 6 ingelaste sjorpunten

5   Extra stabiel automatisch steunwiel

6    Begaanbare spatborden van aluminium traanplaat

Standaarduitrusting

1

4 

4 

5 

3 

2 

6
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Tandemasser HS

Serie 3000

Toegestaan totaalge-
wicht in kg

MODEL
Totale afmetingen  

in mm
Binnenafmetingen  

in mm
Draaglast  

in kg
Laadhoogte  

in mm
Banden  
in inches

 Oprijhoek 

3500 HS 353516 Profi 5270 x 2150 x 1960 3500 x 1640 x 210 2800 450 13 13°

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!
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3

1

Meer accessoires op aanvraag

• Aluminium zijwandplaten incl.   
 aluminium insteekwand achter

• Wielset 14" in plaats van 13"

• Reservewiel

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)1    Begaanbare spatborden van aluminium traanplaat

2   Bak voor draglineschoppen op V-dissel standaard

3    Geoptimaliseerde, verstelbare spansluitingen met  

rubberen buffer

Verstelbare steunvoeten 

voor verschillende

ondergronden

13° / 14º
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Aluminium insteekwand (voor de oprijplaten) Zijwandopzetstuk staal 350 mm Bak voor draglineschoppen uitklapbaar voor V-dissel Reservewielhouder (gemonteerd)

Opbouw

Aluminium oprijplaten (tot 1,9 t draagkracht / lengte 2465 mm; 
tot 2,3 t draagkracht / lengte 2230 mm; tot 2,8 t draagkracht / 
lengte 2650 mm)

H-frame Stalen opzetrooster 620 mm Reservewielhouder (los)

Optionele accessoires  
geheel naar wens

Reservewiel

Banden
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Chassis

In hoogte verstelbare trekdissel  

(kogelkopkoppeling en DIN-sjoroog niet meegeleverd)

Kogelkopkoppeling voor in hoogte verstelbare dissel

DIN-trekoog voor in hoogte verstelbare dissel

AKS-veiligheidskoppeling

Telescopische kruksteunen (2 stuks)

Wielschokdempers (los) zonder 100 km/h-goedkeuring

Gecombineerd bedrijf van handpomp en elektrische pomp

Beugelslot

Wielschokdempers (gemonteerd) incl. 100 
km/h-goedkeuring 

Diefstalbeveiliging Safety Compact

Diefstalbeveiliging

Metalen afsluitschoen met slot
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Wit / overeenkomstig RAL 
9010

Middengeel / overeenkomstig 
RAL 1003

Oranje / overeenkomstig RAL 
2011

Rood / overeenkomstig RAL 
3002

Grijs / overeenkomstig RAL 
7038

Groen / overeenkomstig RAL 
6026

Blauw / overeenkomstig RAL 
5002

Houd er rekening mee dat de  

afgebeelde kleuren van de  

originele kleuren kunnen afwijken.

Ladingzekering

Afdeknet in verschillende maten Huif en dakbogen, laadhoogte met  

1300 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm

Dekzeil in verschillende kleuren en maten

Huiven Standaardkleuren huiven
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Desgewenst maken  
wij graag individuele  
huifopschriften!



…is ons credo sinds de oprichting van het bedrijf in 1957. Met ongeveer 

420 standaarduitvoeringen voor particulier en commercieel gebruik is 

Humbaur één van de meest toonaangevende aanhangwagenfabrikanten 

in Europa.

Innovatief en ervaren. Aanwezig in heel Europa en ver daarbuiten.  

Als middelgroot familiebedrijf weten we wat onze klanten nodig hebben 

en hoe zij werken. Daarom ontwikkelen, produceren en testen wij onze 

producten met de grootste zorg. Innovatieve ideeën, een state-of-the-

art productie, een duidelijke focus op kwaliteit en competente en een 

uitgebreide ondersteuning - dat is onze kracht. Kracht die we ten dienste 

stellen van onze klanten.

»Humbaur 
 merkkwaliteit…«

Ulrich Humbaur

Directeur / CEO 

von SGS-TÜV SAAR GMBH
gültig von 
31.07.2017 bis 30.07.2020

von SGS-TÜV SAAR GMBH
gültig von 
31.07.2017 bis 30.07.2020

Serie 10000 
Slotopmerking
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   Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / info@humbaur.com /    humbaur.comSerie 3000/3500

 Neem een kijkje in ons assortiment…

Wij hebben heel veel verschillende aanhangwagens voor u. Neem een kijkje  

in onze brochures voor de enkelasser/tweeasser, de voertuigtransporter,  

de veetrailer en de universele aanhangwagen evenals de aanhangwagens 

voor zware lasten en voertuigopbouw. Wij maken ook graag speciale uitrustingen 

voor u. Neem contact met ons op! 
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