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Plywood paardentrailers

Balios® AERO

Balios®

Single®

Balios® SPIRIT

1600

2000

2000

2400

2700

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

902

1210

1163

1555

1851

1153

1519

1826

Lengte Totaal (mm)

4557

4592

4592

4592

4592

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

1825

2235

2235

2235

2235

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2886

2865

2875

2875

2855

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3222

3157

3157

3157

3157

3447

3447

3447

Breedte Binnen (mm)

1302

1714

1714

1714

1714

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2310

2364

2364

2364

2364

2364

2364

2364

13

13

15

15

15

15

15

15

Single®

Balios® SPIRIT

EquiDrive® PLUS chassis

–

–

EquiSpace® ruimteconcept

–

–

–

–

Technische gegevens
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)

Banden (inch)

Uitrusting

–

In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Zadelkamer
Ventilerend rollo systeem
Trapbescherming aan de zijwanden

Standaarduitvoering		
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–

–

EquiDrive® chassis

Vergrendelbaar tussenschot

Balios® AERO

Balios® 2000 / 2400 / 2700

Optie		

– niet leverbaar

–

–

–

Aluminium paardentrailers

Xanthos® AERO

Xanthos®

Single® Alu

Xanthos® SPIRIT

1600

2000

2000

2400

2700

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

910

1204

1178

1570

1826

1153

1545

1841

Lengte Totaal (mm)

4557

4592

4592

4592

4592

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

1825

2235

2235

2235

2235

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2886

2865

2875

2875

2855

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3222

3157

3157

3157

3157

3447

3447

3447

Breedte Binnen (mm)

1302

1714

1714

1714

1714

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2310

2364

2364

2364

2364

2364

2364

2364

13

13

15

15

15

15

15

15

Single® Alu

Xanthos® SPIRIT

Technische gegevens
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)

Banden (inch)

Uitrusting

Xanthos® AERO

Xanthos®

EquiDrive® chassis

–

–

EquiDrive® PLUS chassis

–

EquiSpace® ruimteconcept

–

–

–

–

–

–

–

–

In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Vergrendelbaar tussenschot
Zadelkamer
Ventilerend rollo systeem
Trapbescherming aan de zijwanden

Standaarduitvoering		

Optie		

– niet leverbaar

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.

5

Aluminium paardentrailers
Grote trailer

Notos® PLUS

Notos®

Technische gegevens
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)

2400

2700

3000

3500

Laadvermogen (kg)

1500

1768

1640

2025

Lengte Totaal (mm)

4738

4738

5690

5720

Breedte Totaal (mm)

2230

2230

2355

2355

Hoogte Totaal (mm)

2770

2790

2980

2980

Lengte Binnen (mm)

3418

3418

4220

4220

Breedte Binnen (mm)

1713

1713

1860

1860

Hoogte Binnen (mm)

2298

2298

2353

2353

14

15

14

14

Banden (inch)

Uitrusting

Notos® PLUS

Notos®

EquiDrive® chassis

–

EquiDrive® PLUS chassis

–

EquiDrive® S chassis met schroefveren

–

–

–

–

–

–

EquiSpace® ruimteconcept
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Vergrendelbaar tussenschot
Zadelkamer
Ventilerend rollo systeem
Trapbescherming aan de zijwanden
Schuifraam

Standaarduitvoering		
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Optie		

– niet leverbaar

Volpolyester paardentrailers

Zephir® AERO

Zephir®

Technische gegevens

Maximus®

Maximus® S

Maximus® DELUXE S

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

2000

2400

2700

2700

2700

2700

Laadvermogen (kg)

1100

1493

1789

1086

1478

1774

1660

1645

1630

Lengte Totaal (mm)

4592

4592

4592

4592

4592

4592

4880

4880

4880

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

2235

2235

2235

2300

2360

2360

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

2875

2875

2855

2930

2930

2930

Lengte Binnen (mm)

3157

3157

3157

3447

3447

3447

3560

3560

3560

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

1714

1714

1714

1800

1800

1800

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

2364

2364

2364

2350

2350

2350

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Maximus®

Maximus® S

Maximus® DELUXE S

–

–

–

–

Banden (inch)

Uitrusting

Zephir® AERO

Zephir®

EquiDrive® chassis

–

–

EquiDrive® PLUS chassis
–

–

–

–

–

–

Panoramaraam

–

–

–

–

–

–

Poly-spatbord met LED-verlichting

–

–

–

–

–

–

EquiDrive® S chassis met schroefveren

–

EquiSpace® ruimteconcept
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Vergrendelbaar tussenschot
Zadelkamer
Ventilerend rollo systeem

Standaarduitvoering		

Optie		

– niet leverbaar

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Koets-paardentrailers

Zephir® Koets

Xanthos® Koets

Balios® Koets

Technische gegevens
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)

2600

3000

2600

3000

2600

3000

Laadvermogen (kg)

1618

1988

1578

1948

1516

1888

Lengte Totaal (mm)

5955

5955

5955

5955

5955

5955

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2935

2920

2935

2920

2935

2920

Lengte Binnen (mm)

3157

3157

3157

3157

3157

3157

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

2364

2364

2364

15

14

15

14

15

14

Banden (inch)

Uitrusting
EquiDrive® chassis
EquiDrive® PLUS chassis

–

EquiSpace® ruimteconcept
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Vergrendelbaar tussenschot
Zadelkamer
Ventilerend rollo systeem
Trapbescherming aan de zijwanden
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–

–

–
–

Standaarduitvoering		

Zephir® Koets

Xanthos® Koets

Balios® Koets

Optie		

– niet leverbaar

–

Highlights

Exclusief bij Humbaur
Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Highlights

Exclusief bij Humbaur
Het EquiSpace® concept – veiligheid
en comfort voor kleine en grote paarden
Het uitgekiende Humbaur EquiSpace®-concept voor de binnenruimte
zorgt voor maximale ruimte voor de paarden tijdens het transport in
de trailer en is bij veel modellen standaard geïntegreerd.
De gedeelde, beklede en gevormde borst- en bilstangen kunnen
op drie verschillende niveaus en diepten individueel ingehaakt
worden. Zodoende kan het standvlak in de trailer van klein paard tot
groot paard precies aangepast worden. De beproefde sluiting blijft om
veiligheidsredenen en veelvuldig verzoek van de klant gehandhaafd.
Modellen: Balios®, Xanthos®, Zephir®, den AERO-modellen,
Notos® en bij alle Maximus® modellen (behalve SPIRIT modellen)

EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Gevormde en beklede borst- en bilstangen
voor een optimale stand van de paarden
tijdens de rit
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Drie hoogten en lengten
zijn individueel instelbaar

Highlights

AluBiComp – de vloer
die alles aan kan
Vergrendelbaar
tussenschot

Vergrendelbaar
tussenschot

De Humbaur AluBiComp-vloer is niet alleen bestand tegen vocht,
maar verhoogt door zijn geringe eigen gewicht (30 % lichter
dan hout) ook het laadvermogen van uw paardentrailer.

Het standaard mechanisch vergrendelbare
tussenschot kan zonder gereedschap
gemonteerd of gedemonteerd worden.
Het tussenschot is ook met een
geopende achterklep veilig vergrendeld!
De geringe spleetmaat van de achterklep
voorkomt misstappen van het paard.
Modellen: Standaard bij alle modellen
met een tussenschot!
(behalve SPIRIT modellen en uitvoering
met tussenschot met middenpaal)

Dankzij zijn uitgekiende composietplatenconstructie (twee
deklagen van speciaal gecoate aluminium platen met een
polypropyleen-kunststof kern) is hij rotvrij en
onvervormbaar.
Zodoende is de AluBiComp-vloer ook probleemloos bestand tegen hoge puntbelastingen door
zware paarden (dikte 21 mm).

Standaard in alle aluminium trailers,
Zephir®, alle Maximus® modellen en
Xanthos® Koets. Alle andere Humbaur
paardentrailers kunnen optioneel met
de AluBiComp-vloer worden uitgerust.

Zijwand
Rubbermat,
dikte 8 mm

Twee aluminium platen omsluiten
een polypropyleen-kunststof kern

AluBiComp
vloer

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.

11

Highlights

Maximale ruimte
voor uw paarden
Alleen al de zuivere afmetingen overtuigen!
Nauwelijks een andere concurrent biedt meer

van ca. 1715 mm
tot ca. 1860 mm
Binnenbreedte*

ruimte in zijn standaardmodellen!
Een ver naar voren getrokken dak biedt uw
paard ook nog op oorhoogte een ruime
hoofdvrijheid.
De AERO-modellen verbreden ook
het gebruik van uw paardentrailer.
Ze hebben in de standaard
zadelkamer ca. 20 % meer ruimte
voor uw waardevolle zadels en andere
persoonlijke accessoires.
Modellen: Balios®, Xanthos®,
Zephir®, Notos®, Notos® PLUS,
alle Maximus® versies
* afhankelijk van model en uitvoering

van ca. 2298 mm
tot ca. 2364 mm
Binnenhoogte*

Het EquiDrive® chassis
van ca. 3157 mm
tot ca. 4220 mm
Binnenlengte*

Het Humbaur EquiDrive® chassis biedt door zijn volbad
verzinkte chassis een hoge stabiliteit en daardoor uitstekende
veiligheid. Met een laag zwaartepunt zorgt het voor een rustig
rijgedrag voor bestuurder en paard.
De lage vloerhoogte zorgt voor een vlakke oploophoek
Eenvoudig en makkelijk toegang voor uw paard
Modellen: Single®, Balios®, Xanthos®, Zephir®,
alle AERO-modellen en in de Notos®

2x
Ruimte voor
2 paarden

12

Highlights

Exclusief bij Humbaur
Het EquiDrive® PLUS chassis –
voor meer rijcomfort

Het EquiDrive® PLUS S
chassis met schroefveren –
voor maximale veiligheid

Het Humbaur EquiDrive® PLUS chassis biedt door zijn complete

Schroefveren behoren tot de voor de veiligheid meest relevante componenten

uitrusting veel voordelen en meer veiligheid voor uw paarden tijdens

van een modern voertuig. Ze beïnvloeden de handling, de wegligging en het

het transport in de trailer.

remgedrag. Het EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren verleent perfect
rijcomfort en zorgt voor een veilig wegcontact onafhankelijk van de staat van

Automatische bijstelling van de rem zorgt voor een gelijkblijvend
optimaal remgedrag van de trailer.
Verregaand onderhoudsvrij
remsysteem
Voldoet nu al aan de toekomstige
wettelijke eisen

de weg.
Uiterst hoog veercomfort door technologie uit het personenauto segment
Maximale veiligheid voor uw paarden tijdens de rit
Gietijzeren kogelkoppeling
Makkelijk te bedienen handremhendel

Totaalgewicht tot 2,7 t mogelijk

Modellen: Notos® PLUS,

Gietijzeren kogelkoppeling

Maximus® S en

Makkelijk te bedienen

Maximus® DELUXE S

handremhendel
Modellen: Balios® 2700,
Xanthos® 2700, Zephir® 2700,
Notos® 2700, Maximus® en de
desbetreffende AERO 2700
modellen

EquiDrive PLUS
Chassis

EquiDrive PLUS Chassis
met schroefveren

Chassis met schroefveren

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.

13

Highlights

Sledesysteem

Single® Plywood
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Zephir® AERO

Maximus® zadelkamer met
complete standaardaccessoires
en uittrekbare zadelsteun

Highlights

Exclusief bij Humbaur
De zadelkamers – veel ruimte
voor zadels & accessoires
Uittrekbare zadelhouder
in westernuitvoering (optioneel)

Rust uw Humbaur paardentrailer uit met een ruime zadelkamer,
die zowel voor Engelse als voor westernzadels uitstekend geschikt is.
Vele modellen zijn al standaard met een zadelkamer uitgerust.
Het speciaal ontwikkelde aluminium deurkozijn-profiel
met driepunts sluiting zorgt voor optimaal sluitcomfort en een
hoge dichtheid van de zadelkamer.

Afneembare accu-verlichting
met bewegingsmelder

Standaarduitvoering zadelkamers
4 2 zadelsteunen (Single® 1 zadelsteun)
4 2 afneembare voerbakken, die door het desbetreffende paard
zeer goed bereikbaar zijn (Single® 1 voerbak), incl.
houder aan de kopse kant (behalve Maximus® modellen)
4 Binnenverlichting met bewegingsmelder, die ook zonder
trekkend voertuig brandt. Bovendien kan ze als mobiele
zaklamp worden gebruikt
4 Schep en bezem
4 Opbergvak en stang (bij alle AERO modellen)

Afneembare voerbakken –
aan de voorkant opbergbaar

4 Spiegel en opbergnet
4 2 hoofdstelhouders
4 3 universele haken (bijv. voor sporen)
4 Afwateringsopening in de vloer voor gemakkelijke reiniging

Het rubberprofiel op de deuren
houdt het vocht buiten

Verdere opties
4 Zadelkamer in westernuitvoering met uittrekbare zadelsteun
Extra grote
Zadelkamer

Extra grote
instapdeuren
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Highlights

Exclusief bij Humbaur
Gladde binnenzijde maakt
het schoonmaken makkelijk!

Optimaal binnenklimaat
voor uw paard
In het samenspel tussen uitzetbare ramen en het standaard
ventilerend rollo systeem wordt er tijdens de rit of ook in
stilstand een aangenaam binnenklimaat gegarandeerd.

De uitzetbare ramen
De getinte en 5-voudig verstelbare, uitzetbare ramen zorgen voor
de optimale luchttoevoer van voren.
Het standaard ventilerend rollo systeem
Het exclusieve Humbaur ventilerend rollo systeem biedt een tochtvrije
Gladde binnenzijde in de
complete binnenruimte

ventilatie en een continue luchtcirculatie. Het fijnmazige net laat een
luchtuitwisseling toe en stoot regenwater af, aangezien de openingen
kleiner dan waterdruppels zijn. Het water blijft buiten hangen en loopt
naar beneden af. Bovendien is het ventilerende rollo met een easy-rollsysteem uitgerust, dat bij het openen voor een snel en geluidsarm oprollen

Humbaur beschikt over een eigen poly-productie,

zorgt – de paarden schrikken niet door het omhoogschieten van de

die een gelijkblijvende hoge productkwaliteit

rolzeilen. De fijnmazigheid van het net laat voldoende licht door en

»made in Germany« garandeert.

garandeert een lichte binnenruimte.

Zo ontstaan er lichte componenten (bijv. dakkappen,
zadelkamers of de zijwanden), die aan beide zijden zeer

De Windflap (optioneel)

gladde oppervlakken hebben. Ze zijn vuilafstotend en

De Humbaur Windflap biedt door de in de volledig polyester achterklep

zodoende makkelijk schoon te maken.

geïntegreerde ventilatie-openingen een tochtvrije ventilatie van de bin-

Bovendien verlagen ze het letselgevaar voor de paarden.

nenruimte. Regenwater wordt afgestoten. Bovendien is de bovenklep
met een klapsysteem uitgerust, zodat door de geïntegreerde gasdrukve-

Modellen: Balios®, Xanthos®, Zephir®

ren een makkelijk openen met één hand en een zachtjes omhoogglijden

en alle AERO-modellen

en vastzetten wordt gegarandeerd.
Optioneel voor: Balios®, Xanthos®, Zephir® en Maximus® modellen
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Highlights

Humbaur kwaliteit –
doordacht tot in het detail

Robuuste rubberbuffers
aan de achterklep

Deurvastzetter
Aluminium frameprofiel
uit de camperbouw
Afgedekte 3-punts
vergrendeling van de deuren

Vlakke greep voor
minder letselgevaar

Makkelijk schoon te
maken rubberen vloer
Extra grote
instapdeuren

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Financiering

De makkelijke weg naar uw
Humbaur paardentrailer
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid, uw nieuwe HUMBAUR
paardentrailer ook voordelig te financieren!
Bereken eenvoudig in onze offerteconfigurator de passende
financiering voor uw favoriete trailer. Andere financieringswensen – ook zonder aanbetaling – zijn natuurlijk mogelijk.
Onze dealers hebben attractieve financieringsoffertes voor u!
Vraag gewoon uw Humbaur-dealer naar de actuele condities
en een persoonlijke offerte voor u!
Op onze Humbaur.website vindt u snel de dichtstbijzijnde
Humbaur-dealer bij u in de buurt!

* Dit is een financieringsofferte van de Santander
Consumer Bank AG. Deze offerte geldt
uitsluitend voor klanten in Duitsland.
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Dealernetwerk

De dichtstbijzijnde Humbaur-dealer –
altijd bij u in de buurt
Kwaliteit voor de deur – dat bieden wij onze klanten ook door ons
fijnmazige verkoop- en servicenetwerk aan. Meer dan 500 Humbaur-dealers
in Duitsland en Europa zijn directe contactpersonen ter plaatse. Ongeacht of
verkoop, reparatie bestelling van reserveonderdelen of onderhoud van uw
paardentrailer – een Humbaur-dealer is altijd heel dicht bij u in de buurt!
Op onze Humbaur website vindt u snel de dichtstbijzijnde
Humbaur-dealer bij u in de buurt!

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Plywood

Geschroefde
dissel

1+
Ruimte voor
1 paard + veulen

Extra grote
instapdeuren

Single 1600
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

Single

®

Ontworpen voor merrie en veulen – ideaal voor het dagelijks gebruik

Laadvermogen (kg)

902

Lengte Totaal (mm)

4557

Breedte Totaal (mm)

1825

Hoogte Totaal (mm)

2886

Lengte Binnen (mm)

3222

Breedte Binnen (mm)

1302

Hoogte Binnen (mm)

2310

Banden (inch)

20

1600

13

Plywood
Ventilerend
rollo systeem

Standaarduitvoering
EquiDrive® chassis, voorbereiding voor wielschokdemper
Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast
Afneembare
voerbak

verlijmd, 21 mm dik, met rubberen vloer 8 mm dik, ingelijmd
en afgekit
Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en
UV-bestendige bordwanden, 18 mm dik, zwart
Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig
verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de
binnenruimte
Borst- en bilstangen doorlopend, in hoogte en lengte
verstelbaar met panieksluiting voor en achter
Afneembare voerbak en ophangmogelijkheid voor
voederbalen/hooihaken
Binnenverlichting
Achterklep met granulaat rubber
Elegante, verzinkte achtersteun met
geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel met rangeergreep
Banden geschikt voor 100 km/h*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Grote zadelkamer in de
Single® (optioneel)

Dakkleuren standaard
Grijs
Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Plywood

Gladde
binnenzijde

Beklede borsten bilstangen

Balios® SPIRIT

Balios SPIRIT
®

2x
Ruimte voor
2 paarden

De voordelige instap in de Plywood-klasse –
hoogste kwaliteit ook voor weinig geld
22

Extra grote
instapdeuren

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

Laadvermogen (kg)

1210

Lengte Totaal (mm)

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

Hoogte Totaal (mm)

2865

Lengte Binnen (mm)

3157

Breedte Binnen (mm)

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

Banden (inch)

13

Plywood

Standaarduitvoering
EquiDrive® chassis, voorbereiding voor wielschokdemper
Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast
verlijmd, 21 mm dik, met rubberen vloer 8 mm dik, ingelijmd
en afgekit
Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en
UV-bestendige bordwanden, 18 mm dik, zwart

Automatisch neuswiel
met rangeergreep

Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig
Panieksluiting

verstelbaar
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, met panieksluiting
Binnenverlichting
Achterklep met granulaat rubber
Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met
rangeergreep
Banden geschikt voor 100 km/h*

Getinte uitzetbare
ramen

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Afsluitbare deur met
met 3-punts sluiting

Dakkleuren
Grijs (standaard)
Silver metallic (optie)
Black metallic (optie)

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Plywood

Automatisch neuswiel
met rangeergreep

In hoogte en lengte verstelbare
borst- en bilstangen

2x
EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
instapdeuren

Balios® 2000 / 2400 / 2700

Balios

®

De instap in de nieuwe trailerklasse biedt
veel comfort en veiligheid voor uw paard
24

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1163

1555

1851

Lengte Totaal (mm)

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3157

3157

3157

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

15

15

15

Banden (inch)

Plywood
Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar

Standaarduitvoering
Balios® 2000/2400 met EquiDrive® chassis,
Balios® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers
Ventilerend
rollo systeem

Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast verlijmd,
21 mm dik, met rubberen vloer 8 mm dik, ingelijmd en afgekit
Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en
UV-bestendige bordwanden, 18 mm dik, zwart
Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van
de binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte
verstelbaar met panieksluiting voor en achter

In hoogte en lengte verstelbare
borst- en bilstangen

Beklede borsten bilstangen

Binnenverlichting
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde
verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Banden geschikt voor 100 km/h*. Model Balios® 2700
incl. wielschokdemper en tempo 100-verklaring
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Dakkleuren standaard
Silver metallic
Black metallic
Ons kleurenscala vindt u op pagina 57
* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Plywood

Dynamisch
AERO-front

Balios® AERO 2000 / 2400 / 2700

Balios AERO
®

Het Aero-model met veel voordelen –
niet alleen voor de aerodynamica
26

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1153

1519

1826

Lengte Totaal (mm)

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3447

3447

3447

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

15

15

15

Banden (inch)

Plywood
Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar
Ventilerend
rollo systeem

Standaarduitvoering
Balios® AERO 2000/2400 met EquiDrive® chassis
Balios® AERO 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers
Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast verlijmd, 21 mm dik,
met rubberen vloer, 8 mm dik, ingelijmd en afgekit
Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en UV-bestendige
bordwanden, 18 mm dik, zwart
AERO-dynamisch polyester front
Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting
Grote zadelkamer met opbergvak en stang in het AERO-front, zadelsteun,
hoofdstelhouders, spiegel, net, schep en bezem en afneembare binnenverlichting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte verstelbaar
met panieksluiting voor en achter
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en
ophangmogelijkheid voor voederbalen / hooihaken
Binnenverlichting
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

In hoogte en lengte verstelbare
borst- en bilstangen

Grote zadelkamer met
omvangrijke uitrusting

 anden geschikt voor 100 km/h. Model Balios® AERO 2700
B
incl. wielschokdemper en tempo 100-verklaring*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55
Standaardkleuren voor dak en AERO-front
Silver metallic
Black metallic

2x
Aerodynamisch
design

EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Aluminium

Single® Alu 1600
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

1600

Single Alu

Laadvermogen (kg)

910

Lengte Totaal (mm)

4557

Breedte Totaal (mm)

1825

Hoogte Totaal (mm)

2886

Lengte Binnen (mm)

3222

Ideaal voor merrie en veulen en voor het dagelijks gebruik

Breedte Binnen (mm)

1302

Hoogte Binnen (mm)

2310

®

Banden (inch)

28

13

Aluminium

Standaarduitvoering
EquiDrive® chassis
Optionele grote
zadelkamer

Ventilerend
rollo systeem

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm
rubbermat, verlijmd en afgekit
Opbouw van hoogwaardige, geannodiseerde aluminium
profielen
Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig
verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van
de binnenruimte
Borst- en bilstangen doorlopend, in hoogte en lengte
verstelbaar met panieksluiting voor en achter
Binnenverlichting
Afneembare voerbak en ophangmogelijkheid voor
voederbalen / hooihaken
Trapbescherming aan de zijwanden
Achterklep met granulaat rubber
Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Doorlopende borststangen
met panieksluiting in
lengte en hoogte verstelbaar

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met
rangeergreep
Banden voor 100 km/h geschikt*, voorbereiding voor
wielschokdempers
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55
Dakkleuren standaard
Grijs
Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

1+
Ruimte voor
1 paard + veulen

Extra grote
instapdeuren

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Aluminium

Xanthos® SPIRIT
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

Xanthos SPIRIT

Laadvermogen (kg)

1204

Lengte Totaal (mm)

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

Hoogte Totaal (mm)

2865

Lengte Binnen (mm)

3157

De voordelige instap in het aluminium-polyestersegment

Breedte Binnen (mm)

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

®

Banden (inch)

30

13

Aluminium

Grote instapdeur
met deurkozijnprofiel
uit de camperbouw

Standaarduitvoering
EquiDrive® chassis, voorbereiding voor wielschokdemper
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm
rubbermat, verlijmd en afgekit
Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerde aluminium
profielen
Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen,
5-voudig verstelbaar
Achterklep met granulaat rubber
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen met panieksluiting
Binnenverlichting
Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met
rangeergreep
Banden geschikt voor 100 km/h*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Dakkleuren
Grijs (standaard)
Gedeelde borststangen
met panieksluiting
in lengte verstelbaar

Silver metallic (optie)
Black metallic (optie)

2x
AluBiComp
vloer

EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

AluBiComp
vloer

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
instapdeuren

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Aluminium

Xanthos® 2000 / 2400 / 2700

Xanthos

®

De allrounder – lichte en robuuste opbouw
van hoogwaardige aluminium profielen
32

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1178

1570

1826

Lengte Totaal (mm)

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3157

3157

3157

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

15

15

15

Banden (inch)

Aluminium

Getinte, uitzetbare ramen,
5-voudig verstelbaar

Rotvrije
AluBiComp-vloer

Standaarduitvoering
Xanthos® 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers

laat

mp
miniu

g
erlaa

Rubb

Alu

Xanthos® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat,

leen
ropy
Polyp tof kern
ts
kuns

verlijmd en afgekit

aat

pl
inium

Alum

Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerde aluminium profielen
Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte
verstelbaar met panieksluiting voor en achter
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar
en ophangmogelijkheid voor voederbalen / hooihaken
Trapbescherming aan de zijwanden
Binnenverlichting
Grote instapdeur met
3-punts sluiting.

Equi-Space® ruimteconcept met 3-voudig
verstelbare borst- en bilstangen

Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Tempo 100-verklaring*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

AluBiComp
vloer

Dakkleuren standaard
Silver metallic
Black metallic

2x
EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

AluBiComp
vloer

EquiDrive PLUS
chassis bij 2700 kg

Ruimte voor
2 paarden

Dark blue metallic
Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Aluminium

Opbergvak in het
Poly-AERO-front

Dynamisch
AERO-front

Grote zadelkamerdeur met 3-voudige
vergrendeling en vochtstop

Xanthos® AERO 2000 / 2400 / 2700

Xanthos AERO
®

Lichtheid in het design met meer ruimte
en minder luchtweerstand
34

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1153

1545

1841

Lengte Totaal (mm)

4592

4642

4642

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3447

3447

3447

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

15

15

15

Banden (inch)

Aluminium
Equi-Space® ruimteconcept met 3-voudig
verstelbare borst- en bilstangen

Standaarduitvoering
Xanthos® AERO 2000 / 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers
Xanthos® AERO 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat,
verlijmd en afgekit
Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerde aluminium profielen
AERO-dynamisch polyester front
Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met elk 3-punts sluiting
Grote zadelkamer met opbergvak en stang in het AERO-front, zadelsteun,
hoofdstelhouders, spiegel, net, schep en bezem en afneembare binnenverlichting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

AluBiComp
vloer

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte verstelbaar
met panieksluiting voor en achter
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en
ophangmogelijkheid voor voederbalen / hooihaken
Trapbescherming aan de zijwanden
Binnenverlichting
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Met een geopende achterklep blijft
het tussenschot veilig vergrendeld!

Tempo 100-verklaring*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55
Dakkleuren standaard
Silver metallic
Black metallic

2x
Aerodynamisch
design

EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

AluBiComp
vloer

EquiDrive PLUS
chassis bij 2700 kg

Ruimte voor
2 paarden

Dark blue metallic
Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Aluminium
Equi-Space® ruimteconcept met 3-voudig
verstelbare borst- en bilstangen

Extra hoge
instapdeur

Meer informatie en
productvideo's online op:
humbaur.com/notos
Frontuitgang
(optioneel)

Notos® 2400 / 2700

Notos Alu
®

De speciale trailer voor bijzondere taken

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1500

1768

Lengte Totaal (mm)

4738

4738

Breedte Totaal (mm)

2230

2230

Hoogte Totaal (mm)

2770

2790

Lengte Binnen (mm)

3418

3418

Breedte Binnen (mm)

1713

1713

Hoogte Binnen (mm)

2298

2298

14

15

Banden (inch)

36

Aluminium

Optionele
zadelkamer

Standaarduitvoering
Klep boven met
raam (optioneel)

Notos® 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers.
Notos® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling
van de rem en wielschokdempers
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat,
verlijmd en afgekit
Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerd aluminium profiel
Hoge instapdeur rechts met 3-punts sluiting, afsluitbaar
(optioneel ook links leverbaar)
Polyester kap en polyester front
Getinte, uitzetbare ramen links en rechts boven, 5-voudig verstelbaar

Draaibaar tussenschot met middenpaal
en houder voor zadelcontainer (optioneel)

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte
verstelbaar met panieksluiting voor en achter
Achterdeur draai- en
zwenkbaar (optioneel)

Gedeelde achterdeuren
(optioneel)

PVC-tussenschot (draaibaar tussenschot met middenpaal optioneel)
Trapbescherming aan de zijwanden
Binnenverlichting
Ophangmogelijkheid voor voederbalen / hooihaken
Elegante, volbad verzinkte achtersteunen met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Tempo 100-verklaring*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

AluBiComp
vloer

Standaardkleur voor dak en front
Silver metallic

2x
EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

AluBiComp
vloer

EquiDrive PLUS
chassis bij 2700 kg

Ruimte voor
2 paarden

Black metallic
Extra grote
instapdeuren

Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Aluminium

Schuifraam

Extra hoge
instapdeuren

Notos® PLUS 3000 / 3500

Notos PLUS
®

De grote trailer in aantrekkelijke look
met maximale ruimte en comfort voor uw paarden
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Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

3000

3500

Laadvermogen (kg)

1640

2025

Lengte Totaal (mm)

5690

5720

Breedte Totaal (mm)

2355

2355

Hoogte Totaal (mm)

2980

2980

Lengte Binnen (mm)

4220

4220

Breedte Binnen (mm)

1860

1860

Hoogte Binnen (mm)

2353

2353

14

14

Banden (inch)

Aluminium

Standaarduitvoering
EquiDrive® PLUS chassis met schroefveren
 otvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm
R
rubbermat, verlijmd en afgekit
Opbouw van dubbelwandig aluminium profiel,
2210 mm totale hoogte

Optionele
doorgang

Hoge instapdeur naar de paardenruimte rechts met 3-punts
sluiting, afsluitbaar
Stabiele dakconstructie met dakbeugels
Polyester kap en polyester front
Getint schuifraam links- en rechtsboven
Grote beloopbare verzorgingzadel-ruimte met hoge instapdeur

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie
van de binnenruimte
Grote beloopbare cabine voor met een hoge instapdeur, zadelsteun, hoofdstelhouders en zeer uitgebreide standaarduitvoering
Hoge deur in tussenwand naar voorste cabine (optioneel)

AluBiComp
vloer

Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, in hoogte en
lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

Vergrendelbaar
tussenschot

PVC-tussenschot
Trapbescherming aan de zijwanden
Binnenverlichting
Achterklep met rubberen vloer
Elegante, volbad verzinkte zijwandsteunen met
geïntegreerde verlichting

Equi-Space® ruimteconcept met 3-voudig
verstelbare borst- en bilstangen

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55
Standaardkleur voor dak en front
Silver metallic

2x
EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

AluBiComp
vloer

EquiDrive PLUS
chassis met
schroefveren

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Volpolyester
Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar

Grote instapdeur
met 3-punts sluiting

De Zephir is in een
groot aantal effen
of metallickleuren
verkrijgbaar
Zephir® 2000 / 2400 / 2700

Zephir

®

De volledig in RTM-proces geproduceerde
opbouw zorgt voor een perfect optreden
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Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1100

1493

1789

Lengte Totaal (mm)

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3157

3157

3157

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

15

15

15

Banden (inch)

Volpolyester
Gladde binnenzijde

Standaarduitvoering
Zephir® 2000/2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers. Zephir® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met

Extra houder voor
de voerbakken aan
de kopse wand

Verstelling in lengte en hoogte
van de borst- en bilstangen

automatische bijstelling van de rem en wielschokdempers
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm
rubbermat, verlijmd en afgekit
Volpolyester opbouw in diverse kleuren verkrijgbaar
Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met 3-punts
sluiting
Grote zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouders,
Beklede borsten bilstangen

spiegel, net, schep, bezem en afneembare binnenverlichting.
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig
verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie
van de binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, in hoogte en
lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar
en ophangmogelijkheid voor voederbalen / hooihaken
Binnenverlichting
Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Grote zadelkamer met
omvangrijke uitrusting

kleurenscala volpolyester
Effen kleuren

Rubberen vloer
en zijstop

Metallickleuren

Elegante, volbad verzinkte achtersteun met
geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Tempo 100-verklaring*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

2x
EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

EquiDrive PLUS
chassis bij 2700 kg

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Volpolyester

Dynamisch
AERO-front
Grote instapdeur met
3-punts sluiting

Zephir® AERO 2000 / 2400 / 2700

Zephir AERO
®

Het AERO-model schittert door een prachtig design
en een gladde binnenzijde
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Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2000

2400

2700

Laadvermogen (kg)

1086

1478

1774

Lengte Totaal (mm)

4592

4592

4592

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2875

2875

2855

Lengte Binnen (mm)

3447

3447

3447

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

15

15

15

Banden (inch)

Volpolyester
Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar

Gladde binnenzijde

Standaarduitvoering
Zephir® AERO 2000 / 2400 met EquiDrive® chassis en
wielschokdempers. Zephir® AERO 2700 met EquiDrive® PLUS
chassis met automatische bijstelling van de rem
 otvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm
R
rubbermat, verlijmd en afgekit
Volpolyester bouw in diverse kleuren verkrijgbaar
AERO-dynamisch polyester front
Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met elk 3-punts
sluiting

Grote zadelkamer met
omvangrijke uitrusting

Grote zadelkamer met opbergvak en stang in het AERO-front,
zadelsteun, hoofdstelhouders, spiegel, net, schep en bezem
en afneembare binnenverlichting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen,
5-voudig verstelbaar
In lengte en hoogte verstelbare
borst- en bilstangen

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de
binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte

Vergrendelbaar
tussenschot

Kleurenscala volpolyester
Effen kleuren
Extra opbergruimte
in het AERO-front

Metallic

verstelbaar met panieksluiting voor en achter
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar
en ophangmogelijkheid voor voederbalen / hooihaken
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Binnenverlichting
Elegante, volbad verzinkte achtersteun met
geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Tempo 100-verklaring*

2x
Aerodynamisch
EquiSpace Concept
design
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

EquiDrive PLUS
chassis bij 2700 kg

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Volpolyester

De nieuwe Maximus met stijlvolle volpolyester opbouw,
zeer grote binnenruimte en overtuigend aerodynamisch design

Maximus® S

Maximus®
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

Maximus

®
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2700

2700

Laadvermogen (kg)

1660

1645

Lengte Totaal (mm)

4880

4880

Breedte Totaal (mm)

2300

2360

Hoogte Totaal (mm)

2930

2930

Lengte Binnen (mm)

3560

3560

Breedte Binnen (mm)

1800

1800

Hoogte Binnen (mm)

2350

2350

15

15

Banden (inch)

Volpolyester
Ventilerend
rollo systeem

Standaarduitvoering
Langsligger chassis, EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling van de rem en

Nieuwe 5-voudig
verstelbare
uitzetbare ramen

wielschokdempers. Model Maximus® S met EquiDrive® PLUS chassis met schroefveren
en wielschokdempers
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit
Volpolyester opbouw (in diverse kleuren verkrijgbaar – zie tabel pagina 47)
Rotvrije zijwanden
Getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar in nieuw design
Afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting
Grote zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouders, spiegel, net, schep, bezem en
afneembare binnenverlichting
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
EquiSpace® ruimteconcept
Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, apart in hoogte en lengte verstelbaar met

Grote instapdeur met
3-punts sluiting.

panieksluiting voor en achter
Zijkussens links en rechts
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en ophangmogelijkheid
voor voederbalen / hooihaken
Trapbescherming aan de zijwanden
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Binnenverlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

AluBiComp
vloer

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Tempo 100-verklaring*
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55
Ons kleurenscala vindt u op pagina 57

2x
Aerodynamisch
design

EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

AluBiComp
vloer

EquiDrive PLUS
chassis
Maximus®

EquiDrive PLUS chassis met
schroefveren
Maximus® S

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

* de tempo 100-regeling verwijst naar de Duitse StVO (Duits verkeersreglement). Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Volpolyester
Zeer grote binnenruimte met
EquiSpace® ruimteconcept

Beklede en gevormde
borst- en bilstangen,
3-voudig verstelbaar

Groot panoramaraam (optioneel)

Rotvrije
AluBiComp-vloer
Design-spatbord met LED-verlichting
en lichtmetalen velgen (optioneel)

Zeer grote zadelkamer met
omvangrijke standaarduitrusting
en uittrekbare zadelsteun
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Vergrendelbaar tussenschot –
ook met een geopende achterklep

M

Volpolyester

Maximus effen kleuren

Maximus kleuren metallic

White

Black Metallic

Turquoise

Silver Metallic

Lime Yellow

Lime Yellow Metallic

Ruby Red

Ruby Red Metallic

Yellow Green

Yellow Green Metallic

Shiny Orange

Purple Red Metallic

Signal Blue

Signal Blue Metallic

Pastel Blue

Pastel Blue Metallic

Magenta

Magenta Metallic

Cream

Turquoise Metallic
Shiny Orange Metallic
Dark Blue Metallic
Anthracite Grey Metallic

Dakoppervlak
Dakafsluiting

Stel uw geheel individuele
Maximus® samen!
U kunt de afzonderlijke

Front

Zijwand

elementen (zie links)
geheel naar uw smaak
qua kleuren combineren!

Maximus

Spatbord

®

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Volpolyester

Complete standaarduitvoering –
daar blijven geen wensen over

Maximus DELUXE S
®

48

Volpolyester

Groot panoramavenster

Standaarduitvoering
Onderverdeelde zadelkamer

Zie Maximus® (pagina 45) aanvullend met:
EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren
Groot panoramaraam
Design Poly-spatbord met LED-verlichting
Tweekleurige lichtmetalen velgen (silver/black)
Deur aan de binnenkant naar de garderobe van de zadelkamer
Aluminium afscheiding van de zadelkamer met verstelbare
opbergvakken en tweede binnenverlichting
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Design-spatbord met LED-verlichting
en 2-kleurige lichtmetalen velgen

Maximus® DELUXE S

Deur aan de binnenkant naar de
garderobe van de zadelkamer

2x
EquiSpace Concept
voor de binnenruimte

Vergrendelbaar
tussenschot

AluBiComp
vloer

EquiDrive PLUS
Chassis met
schroefveren

Ruimte voor
2 paarden

Extra grote
zadelkamer

Extra grote
instapdeuren

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)

2700

Laadvermogen (kg)

1630

Lengte Totaal (mm)

4880

Breedte Totaal (mm)

2360

Hoogte Totaal (mm)

2930

Lengte Binnen (mm)

3560

Breedte Binnen (mm)

1800

Hoogte Binnen (mm)

2350

Banden (inch)

15

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.

49

Volpolyester

Maximus® DELUXE S standaard met:
4EquiDrive® S chassis met schroefveren
4Groot panoramaraam
4Design-spatbord met LED-verlichting
4Tweekleurige lichtmetalen velgen
silver/black
4Deur aan de binnenkant naar de
garderobe van de zadelkamer
4Aluminium afscheiding van de
zadelkamer met opbergvakken

Maximus DELUXE S
®
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Volpolyester

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.

51

Koets

Koetsentrailers
De basisuitvoering van de trailer
stemt overeen met de
standaardmodellen Balios®
(pagina 24), Xanthos® (pagina 32)
en Zephir® (pagina 40).

Xanthos® Koets met
Aluminium-polyester opbouw

Balios® Koets met
Plywood-polyester opbouw

Technische gegevens

Balios® Koets 2600 / 3000

Xanthos® Koets 2600 / 3000

Zephir® Koets 2600 / 3000

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)

2600

3000

2600

3000

2600

3000

Laadvermogen (kg)

1618

1988

1578

1948

1516

1888

Lengte Totaal (mm)

5955

5955

5955

5955

5955

5955

Breedte Totaal (mm)

2235

2235

2235

2235

2235

2235

Hoogte Totaal (mm)

2935

2920

2935

2920

2935

2920

Lengte Binnen (mm)

3157

3157

3157

3157

3157

3157

Breedte Binnen (mm)

1714

1714

1714

1714

1714

1714

Hoogte Binnen (mm)

2364

2364

2364

2364

2364

2364

15

14

15

14

15

14

Banden (inch)
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Koets

Onze drie trailermodellen voor het veilige
transport van een koets en twee paarden

Zephir® Koets met
volpolyester opbouw

Extra uitrusting van de koetsuitvoering
Massief basisframe van aluminium voor de koets met zijdelingse opstapjes voor
de deuren van aluminium tranenplaat
4 paar sjorpunten voor de ladingzekering
Twee standbalken van aluminium voor een spoorbreedte van 650 mm
tot 1330 mm met standbeugels van volbad verzinkt staal
Twee aluminium oprijbalken met zijdelingse beschermrand incl. transporthouder
op het basisframe
Makkelijk te bevestigen
aluminium oprijbalken

Massief frame met 4 sjorpunten voor de ladingzekering

Optie: Gesloten vlak voor koetsgedeelte van aluminium tranenplaat.
Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen speciale accessoires bevatten.
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Accessoires
Chassis

Opbouw

Wielschokdemper (gedeeltelijk standaard)

Tweekleurige lichtmetalen velgen (silver/black) voor
een exclusieve look van de paardentrailer

AluBiComp-vloer, rotvrij

Trapbescherming voor de zadelkamer

Veiligheidskoppeling met spoorstabilisatie

Lichtmetalen velgen voor een optische opwaardering van
uw paardentrailer (designvoorbeeld)

Doorlopende boxenstang voor het transport van veulens

Trapbescherming aan de zijwanden

Zadelstang buiten, volbad verzinkt

Zijkussens

Metalen afsluitschoen met slot
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Reservewiel (gemonteerd)

Accessoires
Accessoires en reserveonderdelen zijn ook online bestelbaar op:
shop.humbaur.com

Veulenrek

Hengstenschot

Poly-Windflap met geïntegreerde derde remlicht (optioneel)
voor Balios®, Xanthos®, Zephir® en Maximus®

Bescherming en waardebehoud

Dakvenster

Speciale Poly-reiniger en Poly-polish voor waardebehoud
van uw volpolyester trailer

Draadloze camera met monitor voor binnenruimte, ook te
gebruiken als achteruitrijcamera of aankoppelhulp, met accu

Beschermhoes voor de complete trailer met ritsen voor
deuren en achterklep

Derde remlicht

Disselafdekking

Uittrekbare zadelsteun in
westernuitvoering (optioneel)

Planenrollo PVC (in plaats van ventilerend rollo systeem)
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Vormgeving

Individualiseer uw Humbaur paardentrailer geheel naar uw smaak
met een van onze trailervormgevingen. U kunt kiezen tussen kleinere
motieven of een opvallende volledige beplakking!
In onze online configurator kunt u uw trailermodel kiezen en dan uw
favoriete kleur met uw favoriete vormgeving doornemen.
www.humbaur.com/designkonfigurator
Design – Horseblack

Design – Emblem

Design – Colorwoman

Design – Deluxe

Design – Power

Design – Horseplain

Design – Colorhorse

Design – Disco
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Kleurenscala

Het volpolyester kleurenscala
Humbaur biedt u als individualiseringsmogelijkheid een
breed palet aan kleuren voor uw volpolyester trailer!
Nu ook in 360°-aanzicht in onze online configurator:
www.humbaur.com/designkonfigurator
Design – Unicorn

Effen kleuren

Design – Pixel

Metallic kleuren

White

Black Metallic

Turquoise

Silver Metallic

Lime Yellow

Lime Yellow Metallic

Ruby Red

Ruby Red Metallic

Yellow Green

Yellow Green Metallic

Shiny Orange

Purple Red Metallic

Signal Blue

Signal Blue Metallic

Pastel Blue

Pastel Blue Metallic

Magenta

Magenta Metallic

Cream

Turquoise Metallic
Shiny Orange Metallic
Dark Blue Metallic
Anthracite Grey Metallic

U heeft een lievelingskleur?
Kies die dan uit de actuele
RAL-waaier! (tegen meerprijs)

Diverse kleurcombinaties van kap, opbouw of AERO-front zijn
mogelijk. Let er a.u.b. op dat de afgebeelde kleuren van de
originele kleuren kunnen afwijken.

Design – Championship
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Humbaur
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Humbaur

»Kwaliteit made
		in Germany…«
…is sinds de oprichting van de firma in 1957 ons credo.
Met ongeveer 420 standaardmodellen voor het particuliere en commerciële
segment telt de firma Humbaur daarom intussen tot de toonaangevende
producenten van trailers in Europa.
Innovatief en ervaren. Vertegenwoordigd in heel Europa en verder.
Als door de eigenaar geleid middelgroot familiebedrijf weten wij, wat onze klanten
nodig hebben en hoe ze werken. Daarom ontwikkelen wij acribisch, produceren
we met grootste zorgvuldigheid en testen we onze producten tot op het bot.
Innovatieve ideeën, uiterst moderne productie, heldere concentratie op kwaliteit
en een competente en omvangrijke begeleiding – dat zijn onze sterke kanten.
Sterke kanten, die wij in dienst van onze klanten stellen.

Ulrich Humbaur
Vennoot, bedrijfsleider /CEO
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Kijk rond in ons assortiment …
Wij bieden zeer vele verschillende trailermodellen aan. Neem een kijkje in onze
folders voor de één-/tweeassige trailers, de voertuig-, dier- en universele
transporters, aanhangwagens voor vrachtwagens en kofferopbouw-oplossingen.
Wij produceren ook graag speciale uitvoeringen voor u. Neem contact met ons op!

Humbaur-dealer:

Totaalprogramma
Paardentrailer
Plywood-, aluminium en volledig polyester-modellen
en koetsentrailer

HUMBAUR
PAARDENTRAILER

Serie 7000

Serie 7000

humbaur.com

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / info@humbaur.com /

Veiligheidstip! Het gebruik van de trailer mag uitsluitend onder uitdrukkelijke inachtneming van alle verkeersrechtelijke voorschriften,
voorschriften van de ongevallenverzekering en voorschriften voor ladingzekering plaatsvinden. Voor vergissingen en drukfouten stellen wij
ons niet aansprakelijk. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circawaarden. en hebben betrekking op het
standaarvoertuig zonder accessoires. Printed in Germany. Nadruk verboden · Afbeeldingen overeenkomstig, sommige trailers hebben een
speciale uitrusting· Foto's: Humbaur GmbH, fotolia.de · Bestelnr. 009.00017 · Stand: 03/ 17.

Competence
in Trailers

humbaur.com

