SARIS

Plateau
Heavy Duty
Sterk gebouwd,
onze standaard
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JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE!

SARIS Heavy Duty

ONZE
STANDAARD

Terug in het SARIS programma en sterker
dan ooit, de SARIS Plateau Heavy Duty. De
Plateau Heavy Duty (HD) is standaard sterker
dankzij de (verborgen) structuur in het frame
van 10 dwarsbalken en 4 hoofdliggers. Deze
Plateau Heavy Duty kan de meest extreme
ladingen vervoeren; van losse grondstoffen
als zand en steen, tot zwaar materiaal als
bouwmachines.

De nieuwe PL 506 is met recht de grondlegger van het compleet
nieuwe Heavy Duty segment binnen de SARIS productlijn.
Heavy Duty wordt een aanhanger namelijk niet zomaar: dit zijn de
échte zware jongens voor het échte zware werk. Altijd uitgevoerd
als 3,5 ton wagen, volledig gelast chassis met de nieuwste
lasrobots en standaard uitgevoerd met LED-verlichting.

Dit maakt de SARIS Plateau
Heavy Duty uniek:
Volledig gelast en thermisch verzinkt frame
met 10 dwarsbalken en 4 hoofdliggers
Geïntegreerde oprijplaatgoten
Gekoppelde assen
Volledig uitgevoerd met LED-verlichting

Natuurlijk. Als je elke dag op pad gaat met de
Heavy Duty dan moet je er voor de volle honderd
procent op kunnen bouwen en makkelijk
mee overweg kunnen. Zo heeft-ie een lagere
laadvloer en een praktische kogelkoppeling.
Ook is hij standaard voorbereid voor oprijplaten.
Tel het praktische op bij het supersterke en
voilà, je hebt een aanhangwagen waarmee én
waarop je kunt bouwen.		
		

Stalen spatborden
Sterkte uitzetsteunen
Standaard u-profiel t.b.v. oprijplaten
Liersteunhouder aan twee zijden

SARIS PL 506 224 2 HD
* 2 Jaar plus 1 jaar extra registratie, zie onze voorwaarden op www.saris.net

De SARIS Plateau Heavy Duty
is standaard uitgerust met:

Kies de SARIS Plateau
Heavy Duty die bij je past!
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In de basis de beste
De SARIS Plateau Heavy Duty leveren

8

Heb je een tandem- of een tridemasser nodig? Een standaardbreedte

we standaard met versterking. We

1

Heavy Duty chassis: 10 dwarsbalken en 4 hoofdliggers

durven dan ook te stellen dat deze

2

Lage vloer voor laadgemak en stabiliteit op de weg

aanhangwagen in zijn soort de beste
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Geïntegreerde oprijplaatgoten

prijs-kwaliteitverhouding kent.
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Gekoppelde assen

5

Verzwaard neuswiel (400 kg)
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Volledige LED-verlichting
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Stalen spatborden
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Liersteunhouder aan twee zijden

of liever een tikkeltje breder? Kies de maat die het beste bij je past.
Elke maat is verkrijgbaar met aluminium of met zwarte borden
(Black Edition).

SARIS PL 506 224 2 HD
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Technische gegevens

PL 506 204 PL 506 204 PL 506 224 PL 506 224
3500 2 HD 3500 3 HD 3500 2 HD 3500 3 HD

Lengte (A) (cm)

506

506

506

506

Breedte (B) (cm)

204

204

224

224

4
3

7

SARIS PL 506 224 3 HD Black Edition

Hoogte bordwand (C) (cm)

35

35

35

35

Laadvloerhoogte (D) (cm)

67

67

67

67

Totale lengte (E) (cm)

665

665

666

666

255

255

3500

3500

Zo ziet écht sterk eruit

Totale breedte (F) (cm)

236

236

Totaalgewicht (kg)*

3500

3500

Deze Plateau aanhangwagen is volledig nieuw ontwikkeld door onze ingenieurs.

Eigengewicht (kg)

888

962

918

990

Laadvermogen (kg)

2612

2538

2582

2510

Met robuust en precies laswerk van de nieuwste lasrobots voor continue kwaliteit.

Bandenmaat

195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C

In elkaar gezet door vakmensen. Het eindresultaat? Een robuuste aanhangwagen

Enkel- /Tandem-/ Tridemas

Tandem

Tridem

Tandem

Tridem

die behoorlijk tegen een stootje kan en ook nog eens praktisch is in gebruik.

T-dissel of V-dissel

V

V

V

V

Met deze SARIS Plateau Heavy Duty is geen klus te zwaar!
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Geremd / Ongeremd

Geremd

Geremd

Geremd

Geremd

Kippend

Nee

Nee

Nee

Nee

* Tevens af te waarderen naar een lager totaalgewicht.

Opties*

Accessoires**

Voor wie nét wat extra’s zoekt.
1

Black Edition (zwarte velgen, zwarte borden)

2

Bordenset 35 cm

3

Bordenset 35 cm Black Edition

4

Schokdempers (per geremde as, 1 set)

5

Reservewiel incl. steun

6

Vloer bekleed met staalplaat

7

Versterkte liersteun

8

Bladveren (incl. schokdempers)

9

Heavy Duty neuswiel (500 kg) met steun
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Sterke uitzetsteunen

1

1

SARIS Safety oprijplaat (2,5 m - 1400 kg per oprijplaat)

2

Opzetbordenset 35 cm met spansluiting

3

Opzetbordenset 35 cm Black Edition met spansluiting

4

Reservewiel incl. steun

5

Aanhangwagennet (grote mazen)

6

Hoogrek

7

Vlakzeil lichtgrijs

8

Huif lichtgrijs

9

Anti-diefstalslot
1

SARIS PL 506 224 3 HD Black Edition
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Hoe jouw aanhangwagen in perfecte conditie blijft?
Lees meer over onze Service & Garantie
op www.saris.net

Zelf je aanhangwagen samenstellen?
Ga naar www.saris.net
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* Opties zijn af fabriek en voor meerdere modellen beschikbaar. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.
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** Accessoires worden los/ongemonteerd meegeleverd en zijn voor meerdere modellen beschikbaar. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.

Commitment

Cooperation

Craftsmanship

Het complete productieproces van
onze aanhangwagens staat in het
teken van commitment. Wij werken
continu aan de verbetering van onze
aanhangwagens op basis van ervaring,
expertise en vakmanschap. Betrouwbare producten door een betrouwbaar
bedrijf. Dat zit al meer dan 60 jaar in
onze cultuur en leidt tot topkwaliteit
en heldere afspraken met klanten en
leveranciers.

SARIS bouwt aanhangwagens en werkt
aan duurzame relaties met leveranciers,
dealers en eindgebruikers. We hebben
vertrouwen in en luisteren naar onze
relaties. Door die samenwerking ontstaan
innovatieve producten waarmee we onze
partners ondersteunen om succesvol te
zijn. Klanten en dealers staan centraal
bij SARIS en kunnen altijd rekenen op de
beste service en kwaliteit.

SARIS aanhangwagens worden gemaakt
dóór vakmensen vóór vakmensen. De
basis is een goed doordacht design met
een scherp oog voor detail en vormgeving. We gebruiken alleen de beste
materialen en maken kwaliteitsproducten
volgens gecertificeerde processen.
Een SARIS aanhangwagen is gebouwd
om voor jou bergen te verzetten.

Toewijding

Samenwerking

Vakmanschap

Jouw SARIS dealer:

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 25-07-2022.
Afbeeldingen kunnen opties en accessoires bevatten.

Works for you

